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Selskabet har i 2007 markeret sig dels internationalt - ved publicering af en samling artikler på engelsk i en 

bog udkommet på Odense Universitets Forlag, samt ved bestyrelsessuppleantens deltagelse i den store 

internationale ISECS-konference i Montpellier - dels i nordisk sammenhæng ved konferencedeltagelse i 

Bergen i September 2007. Derudover har vi fået et bestyrelsesmedlem, Anne-Marie Mai, valgt ind i ISECS' 

Executive Committee.  

   Året 2007 har således været et fint år for selskabet.  

 

Bogen på Odense Universitets Forlag, Nordic Light, er omsider udkommet på Syddansk Universitetsforlag. 

Den indeholder dels et genoptryk af de artikler der stod i Enlightend Networking (fra 2004) - dels de oplæg 

fire konferencedeltagere fra selskabet holdt på en konference i 2006 i Halle - samt bidrag fra medlemmer af 

hhv. det danske og det svenske selskab. Nordic Light  er blevet en smuk bog, som Selskabet har modtaget 

udgivelsesstøtte til fra BG-banks litterære fond og fra Det humanistiske Fakultet ved Syddansk Universitet, 

og jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at sige mange tak til for støtten til begge institutioner.  

 

I 2007 deltog bestyrelsessuppleant Marianne Alenius som sagt i den internationale ISECS  kongres afholdt  i 

Montpellier i Frankrig, og tre bestyrelsesmedlemmer (Søren Peter Hansen, Thomas Bredsdorff og Anne-

Marie Mai) samt et menigt medlem deltog med to oplæg i den konference, som ’Norsk Selskap for 1700-

talsstudier’, under overskriften ”OPPLYSNING – MOTOPPLYSNING” afholdt i Bergen i september 2007. 

I konferencen deltog prof. Jonathan Israel fra at The Institute of Advanced Studies, i Princeton, som key note 

speaker, og vi fik knyttet en god kontakt til Jonathan Israel. På denne konference blev kontakten til Annette 

Storli Andersen, vi netop har hørt tale, også knyttet. Alle konferenceaktiviteterne i 2007 blev klaret uden 

udgifter for Selskabet. 

 

I år afholder ISECS et repræsentantskabsmøde i Dublin til august. Der holdes et møde i ISECS hvor de 

deltagende landes formænd er inviteret til at deltage, og i forbindelse med mødet afholdes en international 

konference  med temaet ‘Ancients and moderns in the Eighteenth-Century’. 

   Bestyrelsen har besluttet at yde tilskud til formandens deltagelse i mødet (rejse og ophold) og derudover 

deltager enkelte bestyrelsesmedlemmer i konferencen med papers.  

   Det er også en stor glæde at kunne meddele at Selskabet i år genoptager tidligere tiders tradition med 

afholdelse af et efterårs arrangement. I år med et besøg hos brødremenigheden i Christiansfeld, 8. november. 

Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne og der vil senere blive sendt information ud om arrangementet. 

 

Selvom det altså generelt har været et fint år, har der dog også været en enkelt smutter (som dog når ret skal 

være ret, mere knytter an til 2008 end til 2007). Adressemerkaterne til udsendelsen til medlemmer i februar 

08 blev kørt efter 2006 listen i stedet for efter 2007-medlemslisten. Dette blev først opdaget for et par dage 

siden, da medlemslisterne for 06, 07 og 08 skulle sammenlignes i forbindelse med betaling af kontingent til 

ISECS. Fejlen er nu rettet, og fremover skulle sådanne fejl ikke kunne opstå.  

   Medlemsindbetalingerne går (i parentes bemærket) lidt langsommere i år end sædvanligt. Og man skal 

huske, at nye medlemmer altid er velkomne! 

 

Afslutningsvis et par ord om administrationen af selskabet. Selskabet har stadig adresse hos 

Dansklærerforeningen, og foreningen er stadig i et vist omfang behjælpelig med administrationen; men en 

større omlægning i Dansklærerforeningens sekretariat i forbindelse med en professionaliseringsproces der 

har stået på gennem de sidste 2 år, har betydet, at assistancen er blevet vanskeligere. En del af assistancen er 

gennem årene ydet vederlagsfrit, og det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for. Først og fremmest 

til foreningen, men da også specielt til sekretær Hanne Albrechtsen og Dansklærerforeningens tidligere 

bogholder Susanne S. Hansen. Der er ingen problemer i samarbejdet og Dansklærerforeningen vil fortsat 

gerne huse os, men sidste år har vi været nødt til at købe studentermedhjælpstimer i forbindelse med 

kopiering og kuvertering af udsendelser til medlemmer. 

   Udgiften til studentermedhjælpstimer er imidlertid næsten den samme som udgiften til bankgebyrer 

(omkring 300,00 kr). Bestyrelsen vil derfor i den kommende periode undersøge andre muligheder for 

(billigere) bankadministration af foreningens midler. 

 

Søren Peter Hansen 

(formand) 


