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Referat DASR GENERALFORSAMLING 2021 

 

1. Valg af dirigent 

Johanne L. Christiansen 

2. Valg af referent 

Laura Feldt 

3. Godkendelse af dagsorden 

Ja 

4. Formandens beretning (se særskilt dokument) 

Ved Jørn Borup 

Godkendt 

5. Fremlæggelse af regnskab 

Ved Jesper Sørensen 

Godkendt 

6. Fastsættelse af kontingent 

Som nu - godkendt 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Jørn Borup, Laura Feldt, Catharina Raudvere, Brian A. Jacobsen, Johanne L. Christiansen og Simon 

Nygaard valgtes ind 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Suppleanter: Lene Kühle samt Simon Stjernholm er nuværende suppleanter. Bestyrelsen tjekker om de 

fortsat vil være suppleanter. Hvis ikke, så vil Katrine Baunvig og Martin Riexinger gerne stille op. 

Margit Warburg opfordrede til at huske at rekruttere religionssociologer for at sikre fællesskabet. 
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Niels Reeh blev valgt som revisor. 

10. Eventuelt 

Under dette punkt udfoldede en diskussion af forskellige emner sig, herunder forskellige former for feedback 

til DASR’s virke. Flere opfordrede til at bruge hjemmesiden i stedet for Facebook til program, aktiviteter 

m.m. Vi vil gerne have mere kommunikation om udgivelser og projekter, m.m. og vil gerne overveje at 

bruge hjemmesiden mere i stedet for / i tillæg til Facebook. Vi vender det i bestyrelsen. 

Tim Jensen stillede forslag om, at bestyrelsen gik videre med nordisk samarbejde, da der er fælles problemer 

og fælles udfordringer. Som fx NORREL. TJ udtrykte et konkret ønske om at forsøge at organisere noget i 

stil med det som Satoko Fujiwara har organiseret i IAHR-regi med digitale seminarer. Vi kunne fx have tema 

om hvad er det særligt nordiske i religionsvidenskab – jfr. Markus Davidsens nylige artikel om det særligt 

nordiske med religionsvidenskab, evt. kunne han være discussant, måske kunne det være digitalt.  

Ideen om nordisk samarbejde støttedes af flere, men der var også andre, der synes det ikke var en god idé, 

bl.a. Margit Warburg, som talte for at det var vigtigt også med rent danske møder. Hvis der kommer nordiske 

arrangementer, så anbefalede MW at det var som ekstra arrangementer i tillæg til de sædvanlige. Desuden 

har religionssociologer i forvejen et stærkt nordisk samarbejde. Dette var der opbakning til. 

Flere udtrykte ros til arbejdet i DASR med at få de unges arbejde frem, ph.d.ere og postdocs. 

Formanden gav en status på det nordiske samarbejde og DASRs forsøg på for 6 år siden at genoplive 

NORREL, Donnerska osv. DASR modtager gerne konkrete ideer til noget man kan samles om. Bestyrelsen 

går videre med at diskutere disse ideer. 

Armin W. Geertz pointerede: Da NORREL blev grundlagt havde vi en plan, vi havde 3-4 konferencer 

planlagt i hvert fald, med bestemte temaer og så virkede det. Men så forsvandt svenskerne. Der var færre 

netværk dengang. Nu har religionssociologerne haft deres nordiske netværk længe. Men dengang var der stor 

interesse for det.  

Peter Andersen: Vil bede bestyrelsen om at tage noget mere engelsk ind som sprog, der er flere og flere der 

ikke er primært dansktalende i det RV miljø i DK. Dette var der forskellige meninger om. 

Jesper Sørensen: Det nordiske – vi har mange netværk allerede, hvor er der brug for det. Fx også inden for 

kognitionsforskning – her samles hele Norden. Det vi i stedet skal styrke er forbindelsen til gymnasieskolen. 

Måske kunne vi lave noget hvert 2.-4. år sammen med gymnasie-religionslærerforeningen – hvor vi mødes 

som fag. Vi er faktisk mange. Og gymnasielærerne vil gerne. De er også aftagere – det vil være strategisk 

godt ift. aftagere, se godt ud på universiteterne osv. Men vi uddanner gymnasielærere som skal undervise på 

dansk – vi skal vedligeholde vores dansksprogede terminologi. Vi skal lige passe på vedr. brug af engelsk 

overalt.  

Mikael Aktor: Forklaring til det nordiske – husk at der også er Chaos. De har symposier hvert år som er 

nordiske. Chaos er nordisk – Sverige og Norge publicerer i Chaos. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden. 


