DASR generalforsamling 19.08.19
/LF
Jfr. dagsorden.

Ad 1 Marianne Schleicher valgtes som ordstyrer
Ad 2 LF valgtes som referent
Ad 3 Dagsorden godkendt
Vi startede med at mindes Tove Tybjerg og hendes indsats i dansk religionsvidenskab.
Ad 4: Formandens beretning: se denne.
Margit Warburg supplerede med information: Astrid K. Trolle er blevet færdig med sin PhD, plus
KU har et antal nye phd-stip + postdoc. MW gjorde også opmærksom på den religionssociologiske
konference i Barcelona, samt at der er nordisk religionssociologisk konference i 2020.
Tim Jensen gjorde opmærksom på IAHR Summit Meeting i Delphi i september 2019. Mødet fandt
sted mhp. klargøring i IAHR mhp. i hvilken retning man skal gå. IAHR har gået ad samme spor
siden 1998 og den linje som Michael Pye og Armin W. Geertz lagde, nemlig en
globaliseringsdagsorden, men nu er IAHR blevet meget stor. EASR-møderne er også blevet meget
store. På baggrund af mødet skal ledelsen nu skrive en opsummering til NZ Otago-kongressen
2020. Samme diskussioner som siden Werblowsky. Er hans statement stadig konsensus? Det er
bl.a. på dagsordenen. På den baggrund opfordrede TJ alle til at tage til NZ til kongressen.
Marianne Fibiger rejste diskussionen om at universiteternes rejsemidler er beskåret – så flere vil
vælge det fra, fordi midlerne er så få. Turen til NZ vil spise halvdelen af de midler AU-forskere har
tildelt til tre år.
TJ: SBL er blevet tilknyttet IAHR bl.a. mhp. at styrke og sætte fokus på tekstlæsning på
originalsprog. Kan IAHR + SBL sammen fremme dette? Filologi er vigtigt; også for fremtidens
religions-historie. Af økonomiske og andre grunde produceres færre kandidater med stærke
filologiske kundskaber.
Peter Andersens vurdering: De nutidige sprog skal med.
Marianne Schleicher: På RV i Aarhus har man diskuteret et muligt værtskab for EASR. Men har
man indflydelse på idémæssigt indhold? I givet fald ville det først kunne blive i 2026.
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TJ: Man kan altid lave en IAHR-special conference eller en regional conference. DK kan ansøge om
at være vært for special conference – her bestemmer værten temaet. Men temaer + papers må ikke
være i strid med IAHR paragraf 1. I 2025 kommer en ny IAHR world congress.
Andre DASR-spørgsmål der blev diskuteret.
•

Skal gymnasielærere + -studerende opfordres til at være med? Peter Andernsen: – Man
kunne godt opfordre repræsentanter for religionslærerforeningen i gymnasiet

•

Marianne Schleicher – eller fra censorkorpset.

•

Anders K. Petersen mente at det var i orden med interesserede studerende, også fint med
flere kolleger, men vi har så kort tid sammen – og sådanne tiltag ville minimere de få
lejligheder vi har til at tale med vores kolleger fra de andre to afdelinger; måske i stedet
lave særlige seminarer for dette?

•

AstridK. Trolle: For de phd-studerende er det rart at der ikke er andre end RV-kolleger.

•

Henrik Reintoft pegede på VUC-ansatte phdere med forskningsforpligtelse som nogle man
kunne invitere.

•

Muligheden for fælles DASR-ekskursioner/ture blev også vendt.

5: alt vel, se regnskab
Alt ok
Overskud på ca. 20.000 efter internat
Godkendt, men bestyrelsen opfordres til at overveje hvordan pengene kan bruges fagligt og
konstruktivt fremover.

6: Kontingent
Fastholdes.
7:
8:
9: Revisor + suppleant
10: Evt.
Hans J.L. Jensen understregede det gode samarbejde om temaer fra DASR-møder; det gør RvT
gerne fortsat. Midlerne stammer fra FKK. Decemberseminarer også i samarbejde med DASR -i
Aarhus. HJ takkede også for hjælp med redaktionsproces i RvT.
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Tim Jensen opfordrede DASR til at formalisere samarbejdet med RvT. Bestyrelsen bør overveje
dette.
7: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Jørn Borup, Laura Feldt og Jesper Sørensen, Catharina Raudvere, Johanne L. Christiansen og Brian
Arly Jacobsen.

8: Valg af suppleanter
Lene Kühle + Simon Stjernholm
9:
Niels Reeh blev valgt som revisor
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