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c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk 

Indkaldelse 
Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2020.  

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 25. februar 2020, kl. 18:45-20:00 på Center for Sundhed 
og Samfund, Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh, lokale 16.2.55.   

 

Et kort over Center for Sundhed og Samfund kan ses her: 
https://app.mapsindoors.com/ku/index.html, hvor lokale 16.2.55 ligger i bygning 16. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, 
lm@samf.ku.dk senest d. 16. februar 2020.  

Deltagelse via Skype kan arrangeres efter aftale ved henvendelse på lm@samf.ku.dk senest 20. 
februar 2020.  

 

På vegne af bestyrelsen  

Anna Ilsøe, formand    
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening 25. 

februar 2020 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning og kommende indsatser. 
4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2019. 
5. Budget for foreningen i 2020. 
6. Beretning fra Dansk Sociologi 
7. Beretning fra NSA. 
8. Beretning fra ISA. 
9. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 
10. Beretning fra AAU. 
11. Beretning fra SDU, Esbjerg. 
12. Beretning fra DPU. 
13. Beretning fra CBS. 
14. Beretning fra RUC. 
15. Beretning fra Sociologisk Sommerlejr. 
16. Behandling af foreliggende forslag. 
17. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 
18. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening. 
19. Valg af repræsentanter til internationale organisationer. 
20. Eventuelt. 

 
 
På vegne af bestyrelsen 
Anna Ilsøe 
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Årsberetning 2019 fra formanden for Dansk Sociologiforening 
2019 har været et begivenhedsrigt år for Dansk Sociologiforening. Året har budt på en række åbne 
arrangementer - blandt andet i samarbejde med Hans Reitzels forlag og Sociologisk Institut (KU) - 
samt et metodekursus. Der er i løbet af året også kommet flere nye tiltag. Vi har blandt andet afholdt 
den første Sociologiske Sommerlejr og udgivet tredje udgave af Sociologisk Magasin med fokus på 
tre af de danske sociologiuddannelser. 

 

Årets første arrangement, "Dialog om digitale platforme", fandt sted d. 19. februar. Her inviterede 
Dansk Sociologiforening, i samarbejde med FAOS, til seminar om digitale platformes muligheder og 
udfordringer på arbejdsmarkedet. Arrangementers første del bød på et oplæg ved ph.d. og lektor 
Anna Ilsøe, hvor hovedresultaterne fra forskningsprojektet IRSDACE, som Anna har været tovholder 
på, blev præsenteret. Dette blev efterfulgt af en paneldebat om veje til bæredygtige digitale 
platforme i Danmark og Europa.  

 

Den 21. marts 2019 inviterede Dansk Sociologiforening i samarbejde med Hans Reitzels Forlag til en 
velbesøgt bogreception i forbindelse med den danske udgivelse af ”Singulariteternes Samfund” af 
den tyske kultursociolog Andreas Reckwitz. Receptionen var et åbent arrangement, der fandt sted i 
Hans Reitzels Forlags lokaler centralt i København. Samarbejdet handlede fra Dansk 
Sociologiforenings side om at give sociologiinteresserede i Danmark en mulighed for at høre om et 
af de seneste internationale sociologiske værker, der har fået positiv omtale i Tyskland. Reckwitz 
var inviteret og præsenterede sin samtidsdiagnose, hvor en såkaldt singulariseringsproces har taget 
sin form. Han holdt et oplæg om den samtid vil lever i, hvor det særegne og det enestående 
belønnes. Centralt for dette står ideen om det autentiske individ. Men han præsenterede også de 
mulige bagsider, der kan opstå ved en sådan kultur. Han indgik derefter i en inspirerede samtale 
med sociologerne Mikael Carleheden (KU) og Anders Petersen (AAU), der har skrevet 
introduktionen til bogen. 

 

I foråret afholdt vi også vores fjerde samarbejdsarrangement med Sociologisk Institut (KU). Her 
inviterede vi, d. 7. maj, til et karrierearrangement, hvor fire sociologer, Malene Olsen, Frederik 
Larsen, Rykke Syberg Kjær og Signe Skov-Hansen, fortalte om deres arbejde med digitalisering og 
teknologi. Den velbesøgte paneldebat blev modereret af Anders Blok fra Sociologisk Institut. Efter 
de fire panelisters egne præsentationer blev der åbnet op for spørgsmål, som i udpræget grad 
handlede om, hvordan den sociologiske faglighed er vigtig i arbejdet med den øgede digitalisering.  
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I 2019 gik sommeren ikke stille for sig for Dansk Sociologiforening. Vi inviterede nemlig, for første 
gang, til Sociologisk Sommerlejr på Møn Camping. Temaet for sommerlejren var "Faglighed og 
Fællesskab", og weekenden bød på spændende oplæg og samtaler om netop dette i de smukke 
rammer på Møn Camping. Udover de mange oplæg bød sommerlejren også på grillmad, bålhygge, 
badning for de friske og et både festligt og musikalsk indslag fra Sociologisk Revy. Vi i Dansk 
Sociologiforening var stolte over at se så mange danske sociologiske miljøer repræsenteret med 
deltagere fra både KU, AAU, RUC, SDU og Professionshøjskolen Metropol. På vegne af bestyrelsen 
vil jeg gerne sige tak til alle der deltog ved årets lejr, og var med til at gøre det til en både sjov og 
spændende weekend. Derfor er jeg også glad for at kunne meddele, at bestyrelsen er i gang med 
planlægningen af Sociologisk Sommerlejr 2020. Jeg vil gerne takke sommerlejrgruppen for deres 
store indsats i forbindelse med planlægning og afvikling af dette nye format. På s. 23 her i magasinet 
findes en særskilt beretning, samt billeder, fra årets sommerlejr.  

 

Dansk Sociologiforenings efterårsprogram blev skudt i gang torsdag d. 26. september med 
metodekurset ”Kausal Inferens – Værktøjer til Kvantitativ Analyse” ved forsker og ph.d. Anders 
Hjorth-Trolle. Kurset blev afholdt på CSS i København og havde til formål at give deltagerne en 
indføring i nogle af de metoder, som anvendes til kausal analyse i sociologien. Kursets indhold 
bestod hovedsageligt af en genopfriskning af principperne bag ordinær lineær regression, en 
diskussion af kausalitet og kontrafaktisk tænkning som begreb og en gennemgang af ”fixed effects”-
metoder. Stemningen var god blandt de 14 deltagere og der blev flittigt stillet spørgsmål og rettet 
kommentarer, som førte til en god, faglig diskussion af metoderne og tankegangen, som ligger til 
grund for dem. 

 

Torsdag d. 26. september afholdt Dansk Sociologiforening et stort quizevent med overskriften 
”Sociologisk Quiznight” på CSS med de to quizmasters Emma Steffensen Bach og Anders Hjorth-
Trolle. Deltagerne organiserede sig i hold og dystede på alskens (pseudo)sociologisk paratviden. 
Udfordringerne spændte bredt, lige fra at identificere kendte sociologer udelukkende på deres hår- 
og skægvækst til korrekt at skelne klassiske Goffman-citater fra moderne raptekster. Humøret og 
kampgejsten var i top og en håndfuld økonomer havde ovenikøbet lagt vejen forbi for at dyste på 
udebane. Sejren gik – fuldt fortjent – til Sociologisk Studienævn, som kunne indkassere en flaske 
bobler og et sæt eksklusive kopper med Dansk Sociologiforenings logo. 
 
 
I Aalborg afholdt Dansk Sociologiforening d. 27 september, i samarbejde med Institut for Sociologi 
og Socialt arbejde, arrangement "Sociologiens bidrag til klimaproblematikken”. Paneldebatten blev 
stablet på benene, på baggrund af studerendes efterspørgsel efter et arrangement, der 
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omhandler krydsfeltet mellem klima og sociologi. Arrangementet handlede om, hvordan sociologer 
arbejder og bruger deres sociologiske viden til at bidrage med at løse klimaproblematikkerne. Der 
deltog fire sociolog i paneldebatten: Susanne Søndergaard Kollerup: Susanne er projektleder ved 
Center for Grøn Omstilling ved i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, hvor hun bl.a. 
arbejder med screeninger af butikker til Netværk for Grøn Detail med henblik på implementering af 
bæredygtige tiltag og adfærdsanalyse af borgernes brug af affaldssorteringsordninger. Anne Mette 
Sørensen Langvad: Anne Mette er projektleder ved PlanEnergi, hvor hun udvikler kommunalt 
klimaregnskab og redskaber til strategisk klimaplanlægning. Anders Rhiger Hansen: Anders er 
seniorforsker på Aalborg Universitet. Hans forskning omhandler primært bæredygtigt forbrug med 
fokus på husstandes energiforbrug, køb af teknologier og hvordan disse teknologier indvirker på 
husstandes hverdagspraksis. Arrangement forløb med god diskussion og mange studerende var 
mødt op. Lektor i sociologi fra AAU, Hanne Louise Jensen, var desuden moderator pba. hendes 
arbejde med miljø- og klimasociologi. Arrangement var en succes og var med til at vise de 
studerende og færdiguddannede, der mødte op, at sociologer har noget vigtigt at sige, også 
indenfor klima og bæredygtighed.  
 

D. 3. oktober viste Sociologiforeningen dokumentarfilmen ”Reformisten” om Sherins Khankans 
arbejde med at åbne Mariam moskeen, som gjorde hende til den første kvindelige imam i Danmark 
og i Skandinavien. Efterfølgende holdt Sherin Khankan, som udover at være imam også er 
religionssociolog, et oplæg om hvordan projektet har udviklet sig fra at være en aktivistisk ide, der 
opstod, mens hun læste i Syrien, og om hvordan man skaber legitimitet omkring et projekt, der i 
den grad udfordrer normer og konventioner. Rummet var stuvende fyldt og spørgelysten stor, da 
der efterfølgende blev lagt op til spørgsmål og debat. 

 

Årets sidste arrangement fandt sted d. 5. november og havde titlen ”Frit valg og Fake news”. I en 
tid hvor en stor del af vores kommunikation og nyhedsstrøm udspringer fra de sociale medier, synes 
vi i Dansk Sociologiforening, at det er særligt interessant at forholde sig til, hvilke systematikker der 
ligger bag de nyheder, vi bliver præsenteret for. Er udvalget styret af mennesker eller robotter og 
algoritmer? Og er det i virkeligheden så problematisk? Den tematik behandlede medieforsker og 
professor (mso) i journalistik Mark Ørsten fra Roskilde Universitet og PhD Tobias Bornakke fra 
Analyse & Tal på en regnfuld novemberdag. Der var heldigvis engagerede tilhørere, som havde 
trodset vejet og fundet vej til CSS. De fremmødte bidrog med interessante spørgsmål til den 
tankevækkende debat, der udfoldede sig i forlængelse af de to oplæg. Forhåbentligt gik vi alle 
sammen derfra med en ny bevidsthed omkring, hvad der er med til at påvirke vores "frie valg". 
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I 2019 satte vi i Dansk Sociologiforening et nyt projekt i gang, hvor vi ville besøge tre 
sociologiuddannelser i Danmark: Esbjerg, Aalborg og København. Vi ønskede at bidrage med en 
række fortællinger fra uddannelserne, der kunne give alle interesserede mulighed for at danne sig 
et indtryk af de tre sociologiuddannelser. Vi valgte disse tre uddannelser, da de er de eneste som 
udbyder en ”ren” sociologiuddannelse, mens der på RUC, DPU og CBS tilbydes 
kombinationsuddannelser, hvor sociologien kombineres med andre fag. Projektet har i løbet af 2019 
sendt vores studentermedhjælper Katrine Stribæk på tværs af landet for at møde studerende og 
studieledere på de tre sociologiuddannelser i København, Aalborg og Esbjerg. De ni interviews har 
handlet om uddannelserne og deres rammer, alle med en personlig vinkel. Interviewene kommer 
ind på alt fra uddannelsernes faglige opbygninger, til det sociale liv, de fysiske rammer, studiebyerne 
og fremtidsplanerne på hver af uddannelserne. Alt dette er blevet til dette tredje nummer af 
Sociologisk Magasin, hvor vi på baggrund af ni interviews tegner nogle individuelle portrætter fra 
de tre uddannelser. Du kan læse den 3. udgave af Sociologisk Magasin, med titlen ”Portrætter fra 
de danske sociologiuddannelser”, her: http://www.e-pages.dk/ku/1440//. Bestyrelsen takker alle 
som har bidraget til magasinets tilblivelse, gennem deltagelse i interviews, og gennemlæsninger og 
feedback. 

 

Allerede om en måned, byder det nye år, 2020, på afholdelsen af Dansk Sociologikongres, som i år, 
for første gang, afholdes på Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), på Campus 
København. Kongressen finder sted d. 26. - 27. marts 2020 under hovedtemaet 
"Optimeringslogikker og forandringsprocesser: Konsekvenser for samfund og individer". Bestyrelsen 
ser meget frem kongressen og håber på at se mange af foreningens medlemmer. Mere info om 
kongressen findes her: https://konferencer.au.dk/dansk-sociologikongres-2020/. 

 

Bestyrelsens studentermedhjælp Katrine Stribæk har takket ja til et studiejob på sin praktikplads og 
stoppede derfor som student i foreningen d. 31. januar 2020. Bestyrelsen takker for hendes gode 
indsats for foreningen og ønsker hende alt godt videre. Nathalie Hauge Hvithamar, studerende ved 
Sociologisk Institut, Københavns Universitet, blev d. 1. februar 2020 ansat som foreningens 
studentermedhjælp. Samtidigt blev Michelle Skelsgaard Sørensen, studerende ved Socialvidenskab, 
RUC, ansat som tidsbegrænset studentermedhjælp til at assistere med Sommerlejr 2020. 
Bestyrelsen glæder sig meget til at påbegynde det nye samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Anna Ilsøe  
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Kasserens beretning 
Kasserer Emma S. Bach 

 

Årsregnskab 2019 

Den stigning i medlemstallet vi så i 2017-
2018 er desværre ikke fortsat i 2019. Fra i alt 
600 medlemmer i starten af 2018, er der i 
starten af 2020 i alt 541 medlemmer. Faldet 
er særligt sket blandt studerende (inkl. 
ledige og pensionister). Grafen viser 
medlemsudviklingen siden 1996, og som det 
fremgår, har udsving stort set altid været 
blandt studenter-, ledige og pensionist-
medlemmer, så det er ikke mere 
alarmerende end som så. Foreningen bør 
dog fortsat være opmærksom på medlems-
tallene og at styrke foreningens forankring. 

Til generalforsamlingen i 2019 blev det aftalt, at kasseren skulle undersøge muligheder for et 
bankskifte, bl.a. for at få en mere ansvarlig investering for foreningens formue og kunne optjene 
renter på indestående. Kasseren har desværre ikke levet op til den opgave, men er opmærksom på 
problematikken og vil finde tid til opgaven inden for den kommende tid.  

Regnskabet for 2019 udviser et underskud på kr. -42.833,63, mod et budgetteret underskud på kr. 
-112.400,00. Det nedbringer foreningens formue til kr. 449.296,07. Differencen mellem det 
budgetterede underskud og det faktiske underskud for 2019 skyldes primært, at udgifterne ikke har 
været så høje som budgetteret, og at flere af foreningens puljer til arrangementer ikke er blevet 
søgt. Det er foreningens ambition at gøre opmærksom på de midler, man kan søge i foreningen, da 
der har været et ønske om at styrke miljøer og initiativtagere med sociologiinteresse.  

I forbindelse med kongressen 2020 er der i 2019 blevet udviklet et kongressystem, der kostede kr. 
5.000, som var uden for budget. 

Den første sommerlejr, foreningen har planlagt og afholdt, har været mere udgiftstung end 
forventet. Foreningen budgetterede med et underskud på kr. 10.000. Der blev brugt kr. 18.259,80 
på sommerlejren, men budgetoverskridelsen blev løbende afstemt med bestyrelsen af sommerlejr-
projektgruppen, og har derfor været kendt af og er blevet godkendt af bestyrelsen. 
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Budget 2020 

Samlede indtægter er budgetteret til kr. 346.800,00. På udgiftssiden er der budgetteret med 
samlede udgifter på i alt kr. 493.800, og dermed et underskud på kr. 147.000.  

Indtægter 

Ved udarbejdelsen af forslag til budget for 2020 er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved 
begyndelsen af 2020 og uændrede kontingentsatser (færdiguddannede i arbejde 800 kr.; 
studerende/ledige/pensionister 400 kr. pr. år), så kontingentindtægterne bliver kr. 316.800.  

Der er budgetteret med en vis indtægt fra CopyDan, forhøjet til kr. 30.000, efter flere års erfaring 
med et højere beløb.  

Udgifter 

Det er fortsat bestyrelsens hensigt at få nedbragt foreningens formue. Det er ikke lykkedes som 
budgetteret de sidste mange år, og derfor er der budgetteret med et relativt stort underskud i 
2020. Foreningens formue vil hermed, i henhold til det foreslåede budget, være nedbragt til kr. 
302.296,07.  

Tidsskrifter: Udgiften til Dansk Sociologi – DJØF er fastholdt på kr. 185.000.  

Møder: Budgettet til udgifter i forbindelse med medlemsmøder, lokalforeningers arrangementer, 
studenterseminarer og international oplægsholder er fastholdt på hhv. kr. 25.000, kr. 7.000, kr. 
5.000, og kr. 10.000, som et væsentligt signal til de relevante medlemsgrupper. De senere 
kongresår har på trods af garanti på underskudsdækning fra foreningen til kongres-
projektgruppen, budt på overskud, men det er ikke noget, foreningen budgetterer med sker igen.  

Der er afsat kr. 35.000 til afholdelse af en sommerlejr, justeret efter erfaringen fra 2019. 
Foreningen har ansat en studentermedhjælp februar 2020 som tovholder på sommerlejren frem 
til september 2020, som indgår i budgetposten. 

Kontorhold: Posten studentermedhjælp er justeret til kr. 50.000, da det er mere retvisende ift. 
både det fortsat forventede høje aktivitetsniveau og det faktiske timetal (kr. 40.793 i 2019). Porto-
posten er nedjusteret efter de senere års erfaring, og så er kontorhold/gebyrer-posten desuden 
nedjusteret til kr. 4.000 i 2020, da budgettet fra 2019 afspejlede en udgift på kr. 15.000 til et nyt 
medlemssystem (i 2018), som fremover blot har vedligeholdelses- og driftsudgifter på ca. kr. 
2.500. 

 

31. januar 2020 

 

 

Emma Steffensen Bach 
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Kasserer, Dansk Sociologiforening  
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Balance 

Balance 
    

 
PRIMOSALDI DEBET KREDIT SALDO 

Aktiver 
    

Kasse 0.00 0.00 0.00 0.00 
BG Bank 

    

Giro 246,233.49 
  

232,655.20 
Toprentekonto 216,619.21 

 
0.00 216,640.87 

I alt 462,852.70 
  

449,296.07      

Passiver 
    

Tilgode -12,200.00 12,200.00 22,400.00 -10,200.00 
Gæld 1,292.00 29,861.00 1,292.00 28,569.00      

Egenkapital 473,760.70 
  

473,760.70 
Over/underskud 

   
-42,833.63 

I alt 462,852.70 
  

449,296.07 
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Budget for 2020 mod regnskab og budget for 2019  
BUDGET 2019 REGNSKAB 2019 BUDGET 2020 

Indtægter 
   

Kontingenter 357,200.00 315,200.00 316,800.00 

Renter 0.00 21.66 0.00 

Kongres 0.00 0.00 0.00 

CopyDanindtægt Tidsskrift 25,000.00 35,383.98 30,000.00 

Indtægter i alt 382,200.00 350,605.64 346,800.00 

Udgifter 
   

Tidsskrifter 
   

Acta 25,000.00 -24,000.00 25,000.00 

Dansk Sociologi - DJØF 185,000.00 -184,500.00 185,000.00 

Dansk Sociologi - hjemmeside 2,750.00 -2,900.00 2,900.00 

Dansk Sociologi - rejser 10,000.00 -1,425.00 10,000.00 

Dansk Sociologi - forplejning 10,000.00 -5,623.50 10,000.00 

Tidsskrifter i alt 232,750.00 -218,448.50 232,900.00 

Møder 
   

Bestyrelsen 20,000.00 -12,666.59 20,000.00 

Medlemsmøder 25,000.00 -22,312.19 25,000.00 

Lokalforeningers arrangementer 7,000.00 0.00 7,000.00 

Årsmøde/generalforsamling 5,000.00 -3,174.50 5,000.00 

Studenterseminarer 5,000.00 0.00 5,000.00 

International oplægsholder 10,000.00 0.00 10,000.00 

Sommerlejr 10,000.00 -18,259.80 35,000.00 

Kongres 0.00 -5,000.00 0.00 

Kurser 10,000.00 -1,091.00 10,000.00 

Møder i alt 92,000.00 -62,504.08 117,000.00 

Kontorhold 
   

Forretningsfører 28,750.00 -28,750.00 28,750.00 

Studentermedhjælp 55,000.00 -40,793.00 50,000.00 

Kontorhold og gebyrer 18,000.00 -3,507.50 4,000.00 

Porto 7,000.00 -791.80 4,000.00 

PBS 13,000.00 -9,769.45 13,000.00 

Hjemmeside 28,000.00 -25,050.00 25,050.00 

Kontorhold i alt 149,750.00 -108,661.75 124,800.00 

Int. organisationer 
   

ISA 2,100.00 -1,955.31 2,100.00 

ESA 3,000.00 -1,869.63 2,000.00 

Rejser int. org. 15,000.00 0.00 15,000.00 

Int. organisationer i alt 20,100.00 -3,824.94 19,100.00 

Udgifter i alt 494,600.00 -393,439.27 493,800.00 

Resultat -112,400.00 -42,833.63 -147,000.00 
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Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2019 
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Årsberetninger 2019 

Tidsskriftet Dansk Sociologi 

Efter overgangen til udgivelse på DJØF i 2017 er samarbejdet mellem redaktion og forlag nu 
nogenlunde på plads. Der er dog fortsat plads til optimering. Fx var nr. 3, 2019 overleveret til forlaget 
i november 2019, men udkommer først primo 2020 pga. forsinkelser fra forlagets side. Dette vil 
blive taget op i de kommende forhandlinger mellem DJØF og Dansk sociologforenings bestyrelse. Vi 
har igen i år haft uvurderlig hjælp fra Line Marie Thorsen til at skabe kontakt til relevante kunstnere 
med henblik på tidsskriftets billedside. En stor tak for det. Tidsskriftet har pt. 120 abonnenter. 
 
I kalenderåret 2019 er der udkommet tre numre: nr. 4 2018, nr. 1, 2019 og nr. 2, 2019 (temanummer 
om intersektionalitet). Som nævnt ovenfor nåede nr. 3, 2019 ikke at udkomme i 2019. Nr. 4, 2019 
forventes at udkomme primo 2020. Nr. 4, 2019 og nr. 1, 2020 udgør et dobbeltnummer om stedets 
og lokalsamfundets sociologi.    
 
Tidsskriftet har som i 2018 (hvor vi indførte Ph.d. omtaler) lanceret et nyt formattiltag: den 
undervisningsegnede oversigtsartikel. Vi sigter her på at tiltrække artikler, der ikke er bygget op 
efter den klassiske skabelon, men snarere forsøger at introducere til og diskutere væsentlige 
begreber, teorier, skoler, metoder og empiriske indsigter. Vi har noteret at der er stor 
læserinteresse for den slags perspektiverende oversigtsartikler, ikke mindst i undervisningen på de 
videregående uddannelsesinstitutioner. Vi vil kraftigt opfordre danske sociologer til at tænke dette 
format ind i deres fremtidige publikationsovervejelser. 
 
Redaktionen har i 2019 bestået af Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber, Lasse Folke Henriksen, 
Thomas Olesen, Anders Blok, Troels Schultz Larsen, Gunvor Christensen og Sanne Haase. Lasse Folke 
Henriksen og Sanne Haase har valgt at træde ud af redaktionen. Til gengæld har vi fået tilgang af 
Helene Gad Ratner fra DPU. Velkommen til Helene. 
 
Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber og Gunvor Christensen blev valgt ind sidste år og er således 
ikke på valg. Thomas Olesen, Anders Blok og Troels Schultz Larsen er på valg og indstillet på genvalg. 
Helene Gad Ratner stiller op som nyt redaktionsmedlem. Redaktionen arbejder på at finde to nye 
medlemmer, der kan erstatte Lasses og Sannes funktioner. 
 
 Med venlig hilsen,  
Redaktionen for Dansk Sociologi  
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Nordic Sociological Association, NSA (Nordisk Sociolog Forbund)  

De danske repræsentanter i NSA er Pelle Korsbæk Sørensen og Anne-Kirstine Mølholt. Suppleant i 
bestyrelsen i Dansk Sociologiforening Jonas Stage har deltaget i efteråret 2019 i Anne-Kirstine 
Mølholt sted. 

 

Nordic Sociological Association er fællesorganisationen for de nordiske sociologiforeninger. De 
deltagende lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske sociologiforeninger har 
hver to repræsentanter i bestyrelsen for den fælles Nordic Sociological Association (NSA). 
Hjemmesiden for forbundet er: http://nordicsociologicalassociation.org/  

 

Der afholdes to bestyrelsesmøder om året, hver gang på skift i forskellige dele af Norden. I 2019 
blev der afholdt et møde i Turku i Finland i marts og et i Sigtuna i Sverige i oktober. 

 

Bestyrelsen havde besluttet at holde et længere bestyrelsesmøde i foråret. Dette møde foregik over 
to dage og inkluderede en workshop, der gav bedre mulighed for at udveksle viden mellem de 
nationale foreninger. Bestyrelsesmøderne har ofte fokus på de vigtige driftsorienterede dele af det 
at have en forening, hvor der skal træffes vigtige beslutninger om forbundets økonomi, 
projektstøtte, konferenceudvikling, kontakt til andre foreninger og omverdenen etc. Derfor 
vurderede bestyrelsen på opfordring fra en indstilling fra den afgående forperson og den faste 
sekretær, at det ville være gavnligt, at sætte mere tid af til at kunne hente inspiration på tværs af 
foreningerne med henblik på, hvordan NSA skal udvikle sig i fremtiden. Der var en konstruktiv og 
udviklende dialog om de muligheder og barrierer, som kan opstå i såvel de enkelte 
medlemsforbund, og i NSA som samlende organ. Inspiration fra workshoppen blev taget med tilbage 
til den danske sociologiforening og fremlagt. 

 

Nordic Sociological Association udgiver det videnskabelige tidsskrift Acta Sociologica som alle 
medlemmer af Dansk Sociologiforening modtager i print fire gange om året. Acta Sociologica er i en 
god udvikling og har fx oplevet en fremgang målt på impact factor. Acta Sociologica bliver redigeret 
af en redaktion, som i 2019 overgik fra at være placeret på Universitet i Turku, Finland, til en 
redaktion hos Helsinki Universitet i Island. Det er tradition, at redaktionen skifter placering mellem 
de nordiske landes sociologiske miljøer. Overleveringen er gået godt, og den islandske redaktion har 
fremlagt en plan for den videre udvikling af tidsskriftet.  
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I flere af de nordiske lande har ’open access’ været diskuteret indgående de seneste år. Særligt har 
tiltaget Plan S været et tema. Dette emne har været behandlet i NSAs bestyrelse, og denne har 
nedsat en arbejdsgruppe, der følger udviklingen og melder tilbage til bestyrelsen. I Danmark har der 
ikke været et lige så stort fokus på temaet, som i fx Norge. Som udløber af dette har Dansk 
Sociologiforening besluttet at drøfte temaet yderligere og mere indgående i 2020, bl.a. via et 
dialogarrangement. 

 

Den seneste NSA-konference blev afholdt i Aalborg, og den afgående formand, Pelle Korsbæk 
Sørensen, har bidraget til erfaringsudveksling med de norske arrangører, som afholder den næste 
konference. Nu ser bestyrelsen frem mod denne, den 30th Nordic Sociological Association 
Conference – NSA2020 i Oslo, Norge. Titlen på konferencen er: The Sociology of Conflict: Global 
Transformations – Local Manifestations. Deadline for indsendelse af abstracts til konferencen er 
den 15. marts 2020. 

Link til hjemmesiden for konferencen: https://www.oslomet.no/en/about/events/nsa-2020  

 

Da forbundet genererer en positiv økonomi støtter NSA projekter, der støtter op om og fremmer 
sociologien i Norden. Foreningen ønsker at huske medlemmerne af de nationale foreninger på, at 
der ydes støtte til projekter, der fremmer den nordiske sociologi. Der er blevet uddelt midler til 
specifikke projekter igen i 2019. NSA opfordrer til, at der søges projekter hos foreningen.  

Der kan læses mere om dette på: http://nordicsociologicalassociation.org/funding 

 

 

Med venlig hilsen,  

Pelle Korsbæk Sørensen, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk 
Sociologiforening, Næstformand for Dansk Sociologiforening  

Anne-Kirstine Mølholt, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk 
Sociologiforening.  

Jonas Thorborg Stage, suppleant udpeget af bestyrelsen af Dansk Sociologiforening. 
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International Sociological Association (ISA)  

http://www.isa-sociology.org/ 

 

 

D. 14. - 18. juli 2020 finder "IV ISA Forum of Sociology" sted i Porto Alegre, Brasilien. Temaet bliver 
"Challenges of the 21st Century: Democracy, Environment, Inequalities, Intersectionality". For mere 
Info: https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2020. 

 

Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på 
individuelt medlemskab: https://www.isa-sociology.org/en/membership. Derudover optager ISA 
også institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anna Ilsøe 
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Sociologisk Institut, Københavns Universitet 

Sociologisk Institut (SI) har som altid haft et godt samarbejde med Sociologiforeningen i 2019. SI 
varetager fortsat foreningens medlemsadministration og lægger hus til det redaktionelle arbejde 
med tidsskriftet Dansk Sociologi.  

Sociologisk Institut har også igen lagt hus til (og i nogle tilfælde været medarrangør af) en række af 
foreningens forelæsninger og debatarrangementer, hvilket altid er en fornøjelse. 

I arbejdet med at skrive denne beretning går det op for mig at 2019 måske ikke har været det mest 
begivenhedsrige år for Sociologisk Institut, men det har ikke desto mindre været et godt år. Vores 
uddannelser er trods et svagt faldende optagelsestal pga dimensionering stadig blandt nogle af de 
mest søgte ved Københavns Universitet. Vi har derfor i 2019 besat to nye lektorater, samt et tenure-
track adjunktur i social data science, så vi er klar til at bidrage til deltagelse i det 
samfundsvidenskabelige fakultets nye satsning, en kandidatuddannelse i social data science, der 
begynder at optage studerende i sommeren 2020.  

Det er også værd at nævne at 2019 har været et indbringende år mht til forskningsfinansering. Dels 
er Forskningcenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationssociologi (FAOS) blevet forlænget med en 
ny 5-årig rammebevilling, dels har medarbejdere ved instituttet hentet bevillinger fra Velux-fonden, 
Danmarks Frie Forskningsfond, Carlsbergfondet og European Research Council (ERC).  

At det går godt for forskningen, afspejles også i at Sociologisk Institut er klatret markant op af diverse 
internationale ranking-lister. Den slags rankings skal naturligvis læses med et vist gran salt, men vi 
er naturligvis glade for at se at vores arbejde med at styrke forskningen ved Sociologisk Institut 
betyder at vi i 2019 er rykket op på plads 33 i verden ifølge Shanghais ’Academic Ranking of World 
Universities’.  

Endelig er det værd at berette at der er udskiftning på flere poster i ledelsen på KU. Dels har vi pr 1. 
maj fået ny dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Mikkel Vedby Rasmussen. Dels har 
undertegnede valgt selv at takke af efter 5.5 år som institutleder og vil pr 1.2.2020 overdrage posten 
som institutleder på Sociologisk Institut til Benedikte Brincker.  

Sociologisk Institut takker for et godt samarbejde med Sociologiforeningen i 2019, som vi ser frem 
til at fortsætte fremover.  

 

Med venlig hilsen  

Janus Hansen 

Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet  
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Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet 

Pr. 1. oktober 2019 var optaget på bacheloruddannelsen 154. På kandidatuddannelsen var optaget 
på 36. Optager på kandidatuddannelsen var noget lavere end sidste år, og forventes at stabilisere 
sig på det nuværende niveau. 

 

2019 har været præget af besparelser. Uddannelsen flyttede i februar fra de vante lokaler i 
Kroghstræde 5 - og holder nu til i Fibigerstræde 13 (samme campus). Vi har fået en del færre 
kvadratmeter, men arbejder på at skaffe os adgang til nye fælles studiearbejdspladser. Også på den 
administrative side er der sket forandringer. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for 
Politik og Samfund skal fremover have fælles studieadministration, hvilket medfører en række 
ændringer af de administrative procedurer på uddannelsen. 

 
Der blev afholdt Minikonference med temaet ”Red kloden! Perspektiver på klimakrise og 
bæredygtig udvikling.” Programmet bød på følgende oplæg, der blev afsluttet med en livlig 
paneldebat: 
- Bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi? v/ Mette Alberg Mosgaard, Lektor ved Institut for 

Planlægning, Aalborg Universitet.  
- Kærlighed og spildevand v/ Steen Møller, Foredragsholder og initiativtager til den økologiske 

landsby Friland  
- Klimasociologi – hvorfor og hvordan? v/ Anders Blok, Lektor ved Sociologisk Institut, 

Københavns Universitet. 
Efter oplæggene blev der afholdt posterpræsentationer og plenumfremlæggelser af de studerende. 

 
På uddannelsen arbejder vi fremadrettet med at integrere den igangværende forskning og FN’s 
verdensmål i det problemorienterede arbejde. Samtidig har vi fokus på digitalisering, samarbejde 
med omverdenen samt at mindske frafaldet. 
 
Tak til sociologiforeningen for godt samarbejde i 2019. 
 
Med venlig hilsen, 
Jakob Skjøtt-Larsen, studienævnsformand 
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Sociologi og Kulturanalyse, SDU Esbjerg 

I 2019 optog vi 48 studerende på bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse, mens i alt 21 
studerende startede på vores kandidatuddannelse i Cultural Sociology. Begge tal er desværre noget 
lavere end i 2018. Flere af vores studerende kandidatuddannelsen er fra udlandet. 
 
På uddannelsessiden er den største nyhed at vi i efteråret lancerede et nyt spor i rural sociology på 
kandidatuddannelsen. Det nye spor, som fokuserer på regional udvikling, by-land relationer og livet 
på landet, er en logisk konsekvens af det tætte samarbejde mellem sociologgruppen og Center for 
Landdistriktsforskning, og med lanceringen af sporet har studerende på overbygningen nu igen to 
spor at vælge mellem. 
 
På forskningssiden har der også været en del aktivitet og en del publikationer, ligesom der har været 
held med at skaffe eksterne bevillinger.  For eksempel har Annette Thuesen og Klaus Levinsen fået 
en bevilling af Landdistriktspuljens Forsknings og informationsmidler til et projekt om 
lokalrådsdemokrati i landdistrikter, mens Pia Johansen har fået en bevilling, ligeledes for 
Landdistriktspuljen, til et projekt om integrering af landbrug og landsbyudvikling.  Og John Storm 
har fået forlænget, og har fået en pose penge, til et igangværende projekt om 
kontakthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune. Finansieringen kommer fra den A.P. Møllerske 
Støttefond. Endelig har vi, takket være en bevilling fra Innovationsfonden, kunnet ansætte en ny 
(erhvervs) Ph.D. studerende, Karoline Duus, der skal forske i et boligsocialt projekt i Esbjerg. 
  
Med venlig hilsen 
Martin Lindhart, lektor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi  
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Pædagogisk Sociologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus  

Universitet 

Afdeling for Pædagogisk Sociologi, DPU blev som nævnt i en tidligere årsberetning etableret i 2014. 
I afdelingen er i alt ansat 28 forskere og 10 ph.d.-studerende, som er organiseret i henholdsvis 
forskningsprogrammer og forskningsenheder. Disse er etableret omkring forskellige genstandsfelter 
inden for den pædagogiske sociologi, og som har den pædagogiske sociologi som fælles 
videnskabeligt grundlag. Reorganiseringen af forskningsprogrammerne ved DPU har bl.a. ført til 
oprettelse af programmet i social eksklusion og forskningsenheden i den pædagogiske profession. I 
begge tilfælde er der tale om tværdisciplinære programmer med en stærk sociologisk forankring. 
Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi samt forskellige masteruddannelser – nogle under 
afvikling og andre under udvikling - er tilknyttet afdelingen, og afdelingens forskere bidrager til de 
nævnte uddannelser. På den måde sikres en tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning, 
og dette understreger, at uddannelserne er og skal være forskningsbaserede.  

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi har i alt ca. 320 studerende indskrevet, fordelt på 
Campus Aarhus og Campus København. Lektor Niels Rosendal Jensen er afdelingsleder, mens lektor 
Anne Larson er formand for Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi. 
Der er stor aktivitet i forskningsprogrammer og forskningsenheder nationalt såvel som 
internationalt. I 2019 har der været opslået en enkelt stilling i afdelingen, som i skrivende stund er 
under bedømmelse. Der er en meget omfattende portefølje af eksternt finansieret projekter 
administreret af forskere tilknyttet afdelingen, relateret til folkeskole, dagtilbud, kost, 
skolekulturens sammenhæng med elevernes faglige præstationer og ulighed m.v.  

Afdelingens forskere varetager en lang række projekter inden for kvantitativ forskning i regi af 
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) med mere end 60 medlemslande. 
Lektor Christian Christrup Kjeldsen er som tidligere nævnt medlem af IEA Standing Committee. Der 
har også været omfattende besøg fra udenlandske forskere i afdelingen, ligesom mange af 
afdelingens adjunkter, lektorer og professorer deltager i en ganske omfattende række af 
gæsteforelæsninger ved udenlandske universiteter.  

Kandidatuddannelsen Pædagogisk Sociologi var i 2018 igennem Århus Universitets femårige 
kandidat uddannelsesevaluering. Både ledelse og undervisere i afdelingen modtog anerkendelse for 
det store arbejde med uddannelsen fra både AU’s ledelse og fra de eksterne eksperter, som 
gennemførte evalueringen. For tiden arbejder Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen med 
mindre justeringer af eksamensformer. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Rosendal Jensen, afdelingsleder 
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BSc in Business Administration and Sociology, CBS 

 

In 2019 the BSc in Business Administration and Sociology programme at CBS has stabilized the 
increased number of students accepted for the programme at 80 students. For these 80 places, the 
programme received almost 700 young applications from all over the world. 45% of the new 
students are international students.  

Our new programme structure (with four knowledge streams and new exam forms, see last year’s 
report), implemented in 2018, has entered its second year, and it is still too early for any substantial 
evaluation. It appears, however, that the changes in the exam formats, including more assignments 
during the semester –some of them mandatory, others voluntary– meet the increasing demands for 
feedback of the students.  

One of the big challenges of any Sociology programme are the expectations from the outside and 
also from the students that sociological approaches would be immediately applicable in addressing 
and solving the changing challenges of our times such as big data, climate change, diversity, 
inequality, technological disruption, to name but a few. For each course, we comprehensively 
discuss how to connect sociological theory and sociological methods to such questions, while still 
providing the students with a comprehensive overview of the intellectual developments of the 
disciplines, a plurality of theories, and sophisticated methods. In order to address some of the big 
questions (and related methods of analysis) more comprehensively we have decided to offer a 
package of four courses related to the digital society in fall 2020, which the students can opt for as 
electives.  

This report is not the place here to present the achievements of our teaching faculty in terms of 
research and outreach. But I would like to use the opportunity to thank Benedikte Brincker, the new 
Head of the Sociology Department at KU, who has been with the Soc programme since its 
implementation, for the energy, engagement, ideas and the joy she brought to our programme!  

 

Best regards, 

Alfred Reckendrees, Dr.phil., Associate Professor (Programme Director, BSc in Business 
Administration and Sociology)  
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Socialvidenskab, RUC 

Socialvidenskab på RUC kan – på trods af den vedvarende strukturelle underfinansiering af de 
samfundsvidenskabelige og humanistiske videregående uddannelser gennem det seneste årti – 
konstatere at der kontinuerligt og med krum hals arbejdes for at udvikle vores faglighed og 
uddannelse. 
  
Som det er beskrevet i tidligere beretninger, blev der gennemført en kandidat-reform tilbage i 2015 
på RUC der ændrede vores uddannelsesstruktur i retning af en hoved- bifagsmodel. En 
kombinations kandidatuddannelse fra socialvidenskab kan i dag således læses som hovedfag, (fag 
1), der læses over 2 1/2 semestre i kombination med et bifag, (fag 2), der læses over 1 1/2 semester. 
Det omvendte er naturligvis også muligt hvor Socialvidenskab læses som bifag i kombination med 
et andet fag. Specialet skrives på hovedfaget (fag 1). Socialvidenskab (SV) kan i dag læses som fag 1 
i kombination med et af i alt ni fag og som fag to i kombination med 11 fag. Uddannelsen tilbyder 
således stor fleksibilitet med mange specialiseringsmuligheder. 
  
2019 var præget af at dimensioneringen begynder at sætte sine spor dette har bl.a. Været 
medvirkende til en nedgang i antallet af studerende så der nu er 235 kandidatstuderende, heraf 95 
med Socialvidenskab som fag 1. Dette er en udvikling der formentligt vil betyde at Socialvidenskab 
også fremover må imødese en mindre nedgang i studentermassen. På denne baggrund arbejdes der 
også på at forbedre studiemiljøet, mindske frafald, øge gennemførelsen og styrke beskæftigelsen 
for vores kandidater. Blandt de initiativer der arbejdes med er opbakningen og styrkelsen af 
studenterforeningen Epistemologisk Eftermiddag der er et studenterinitiativ for at udvikle 
fagligheden og studiemiljøet blandt på uddannelsen og instituttet. I regi af EE afholdes faglige 
arrangementer, debatter og fag caféer hvor studerende kan få hjælp af tutorer til f.eks. kvantitative 
metoder eller avancerede statistiske analyse i deres projektarbejde mv. Samtidig arbejdes der også 
fra Socialvidenskabs side for at skabe et stærkere tilhørsforhold og miljø for de studerende gennem 
øget dialog og mere inddragelse af de studerende.  
  
Med venlig hilsen,  
Troels Schultz Larsen, Studieleder på Socialvidenskab 
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Sociologisk Sommerlejr 

I 2019 lancerede Dansk Sociologiforening et nyt format: Sociologisk Sommerlejr. Sommerlejren blev 
afholdt d. 16. - 18. august i de smukke omgivelser på Møn Camping. Møn Camping ligger ned til 
vandet ved Hårbølle Strand, og her slog de ca. 25 sommerlejrdeltagere telt op for weekenden.  

 

Stemningen var god, og der blev da også både grillet, lavet bål og badet, til trods for at vejret ikke 
altid var på vores side. Weekenden bød også på ryste-sammen-øvelser, fællessang og 
fællesspisning. Vi var glade for at se, at store dele af de sociologiske universitetsmiljøer var 
repræsenterede, med deltagere fra både KU, AAU, SDU, RUC og Professionshøjskolen Metropol. 

 

Sommerlejrens første oplæg blev holdt af Jon Fuglsang, madsociolog fra Professionshøjskolen 
Metropol og ejer af Møn Camping. Jons oplæg gav os et indblik i, hvordan måltider er, og har været, 
grundlag for fællesskaber. Jons oplæg blev efterfulgt af et oplæg af Ebbe Hejlskov Bertelsen, 
statskundskabsstuderende og praktikant hos DeltagerDanmark, om fællesskaber blandt 
produktionsskoleelever. Om aftenen præsenterede en gruppe fra Sociologisk Revy et udvalg af 
sange og sociologiske sketches, til alles store fornøjelse. 

 

Lørdag formiddag, gik sommerlejrdeltagerne op til Hårbøllehuset, hvor Pia Heike, lektor ved Center 
for Landdistriktsforskning (SDU), gjorde os klogere på, hvad der sker ude i landdistrikterne, og 
hvordan der sker en bølge af flytninger fra by til land. Dette blev efterfulgt af en paneldebat, hvor 
nogle af Hårbølles tilflyttere fortalte om at flytte fra by til land. Eftermiddagens tema var "vi tager 
strukturerne tilbage". Her fik vi besøg af Pia Bang Jensen, partner hos Analyse & Tal. Pia fortalte om, 
hvordan de i Analyse & Tal gentænker arbejdsmarkedsfællesskaber og - med udgangspunkt i 
andelstanken - selv er med til at definere de strukturer, der sætter rammerne for hverdagen. 
Rasmus Willig besøgte Møn Camping og fortalte om sit projekt Andelsgaarde, som er et initiativ der 
gennem andelsfællesskaber, skaber bæredygtige landbrug. Vi sluttede dagen af med grillmad og 
lejrbål. Søndagen stod på morgenmeditation ved vandet, fællessang, oprydning og, på sociologisk 
vis, en evaluering.  
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Gruppebillede inden afgang søndag formiddag. 

 

Vi ser frem til Sociologisk Sommerlejr 2020 og håber på at se endnu flere sociologiinteresserede til 
endnu en lærerig og sjov sommerlejr med nye sociologiske bekendtskaber. 

 

Med venlig hilsen, 

Dansk Sociologiforenings sommerlejr-gruppe  
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Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening 
Valg 2010 Navn På valg Fortsætter/genopstiller 

Formand Anna Ilsøe Ja Genopstiller 

Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Anders Hjorth Trolle Ja Genopstiller ikke 

Bestyrelsesmedlem Anne-Kirstine Mølholt Ja Genopstiller ikke 

Bestyrelsesmedlem Barbara Fersch Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Alberte Alsø Dokkedal Ja Genopstiller 

Bestyrelsesmedlem Anna Sofie Bach Nej Fortsætter 

Suppleant Marie Bruvik Heinskou Ja Genopstiller ikke 

Suppleant David Reimer Ja Genopstiller 

Suppleant Pia Heike Johansen Nej Fortsætter 

Studenterrepræsentant Søren Lund Frandsen Ja 
Opstiller som 

bestyrelsesmedlem 

Studenterrepræsentant Emma Steffensen Bach Ja 
Opstiller som 

bestyrelsesmedlem 

Suppleant, 

studenterrepræsentant 
Jonas Thorborg Stage Ja 

Opstiller som 

bestyrelsesmedlem 

 

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer (fortsætter) og Elisabeth Hultcrantz (træder tilbage). 

 

Repræsentanter til internationale samarbejder: 

- NSA: Pelle Korsbæk Sørensen (genopstiller), Anne-Kirstine Mølholm (genopstiller ikke), Jonas 

Thorborg Stage (opstiller) 

- ESA: Pia Heike Johansen. Ikke på valg. Suppleant på valg: Barbara Fersch.  

- ISA: Anna Ilsøe. Ikke på valg. Suppleant på valg: Emma Steffensen Bach. 

Revisorer: Kirsten Meyer og Heine Andersen. Ikke på valg. 


