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Formandskabsmøde HD 29.11.2017 kl. 13.15-15.00 

Dagsorden 

1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 23.8.2017 

2. Formandskabernes fremtidige organisering 

a. Indretning af HD-formandskabets poster – Bilag 

b. I praksis sammenlægning af formandskaberne for EØ og HD – Bilag 

3. Beskikkelsesproces – Bilag 

4. Diverse orientering 

a. Ankesager (NFÅ) 

b. Opsamling fra censormøder 2017 – Bilag 

c. Kontaktmøder med institutionerne  – Bilag 

5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

6. Evt. 

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 23.8.2017 

Godkendt jf. bilag 

Ad 2a. Formandskabernes fremtidige organisering: Indretning af HD-formandskabets poster 

Beslutning: Det blev med udgangspunkt i det fremsendte forslag besluttet, at HD-for-

mandskabet fra næste beskikkelsesperiode består af en formand og to næstformænd. 

 

Baggrunden for forslaget er at den nuværende struktur for HD-formandskabet afsted-

kommer et for stort ledelseslag i forhold til opgaven. 

 

René la Cour Sell, formand for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitets-

uddannelser, var inviteret til indledningen af dette punkt. RlCS redegjorde for, at for-

mandskabernes samlede indretning har været drøftet mellem de to formænd. 

 

RlCS bifalder NFÅ's fremlagte forslag og ser nye muligheder i et meget tættere samar-

bejde mellem de to censorformandskaber, hvis HD-formandskabet reduceres. Herefter 

forlod RlCS mødet, så formandskabet kunne diskutere det fremlagte forslag. 

 

Flere kritiserede, at der ikke havde været en forudgående diskussion før et forslag blev 

dagsordensat til beslutning. Emnet har dog uden for dagsorden været berørt på det se-

neste par formandskabsmøde. 
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Der var generelt opbakning til den forenkling, som forslaget lagde op til, men samtidig 

også blandt flere en bekymring for, at kun to personer ville være for sart en konstruk-

tion. Der var også forslag om 3-4 næstformandsposter, og kompromiset blev derfor 2 

næstformænd. 

Ad 2b. Formandskabernes fremtidige organisering: I praksis sammenlægning af formandska-

berne for EØ og HD 

Forslaget blev forkastet, da det ikke mindst af demokratiske årsager blev anset for be-

tænkeligt, at man i praksis risikerede at afskære censorer, der ikke er beskikket i begge 

korps, fra at stille op. 

Ad 3. Beskikkelsesproces 

Næstformændene gennemgår beskikkelsesansøgninger for så vidt angår egne områder 

inden 14.12.2017. Herefter vil det samlede korps blive gennemgået af NFÅ med henblik 

på den endelige sammensætning ud fra de opstillede beskikkelseskriterier. 

Ad 4a-c. Diverse orientering 

Orienteringspunkterne blev udskudt til næste møde pga. tidspres. 

Ad 5. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder 

Punktet blev udskudt til næste møde pga. tidspres. 

Ad 6. Evt. 

Der indkaldes til nyt møde i januar vedr. opsamling af punkter, der ikke blev nået på 

dette møde, beskrivelse af formandskabets opgaver samt beskrivelse af valgproces m.v. 


