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Holbergmedaljekomitéen – 1. møde 2018  

Mødedato: 16. maj 2018 
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Smærup Sørensen (Søren Beltoft, sekretær) 
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Dagsorden 

 

1. Orientering om vedtægtstillæg og underskrivning af tillæg 

 

2. Fremlæggelse af kandidater til Holbergmedaljen 2018 

 

3. Orientering om reservation af lokaler mv. 

 

4. Evt. 

 

Referat: 
1. Orientering om vedtægtstillæg og underskrivning af tillæg 

Sekretariatet orienterede om status for justeringen af vedtægterne. 

De tilstedeværende komitemedlemmer underskrev et vedtægtstillæg. 

(Efterfølgende har også Peder Frederik Jensen underskrevet 

vedtægtstillægget, som er sendt videre til Civilstyrelsen). 

 

2. Fremlæggelse af kandidater til Holbergmedaljen 2018 

Komitéen indledte en åben proces om indstilling af kandidater til 

Holbergmedaljen 2018. Det blev besluttet, at indstillingsprocessen 

skulle være løbende pr. mail, og at den endelige beslutning skulle 

træffes på komitéens næste møde i efteråret. 

 

3. Orientering om reservation af lokaler mv. 

Sekretariatet oplyste, at der til receptionen mandag den 3. december 

var reserveret lokaler i Admiral Gjeddes Gaard. Komitéen godkendte 

dette. 

 



 

Side 2 

4. Evt. 

1 - Under eventuelt foreslog Bent Holm, at komitéen fremover skal 

holde to årlige møder: et møde i foråret, med den første drøftelse af 

kandidater, og et møde mindst en måned før Holbergs fødselsdag den 

3. december, hvor den endelige beslutning om tildeling af 

Holbergmedaljen skulle træffes. 

De øvrige medlemmer af komitéen støttede dette. 

 

2 - Søren Beltoft fra sekretariatet tilbød til næste møde at skrive et 

udkast til en forretningsorden for komitéens arbejde. 

Forretningsordenen skulle særligt forholde sig til mødefrekvens og 

indhold og til procedure for valg af medlemmer til komitéen jf. 

vedtægternes § 2. 

Komitéen tog imod dette tilbud. 

 

3 – Bent Holm opfordrede sekretariatet til at undersøge mulighederne 

for øget pressedækning af Holbergmedaljen og årets modtager og for 

en mere målrettet ”publicitypolicy” i forbindelse med uddelingen af 

medaljen. 
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