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REFERAT AF MØDE I CENSORFORMANDSKABET 
TORSDAG D. 17. NOVEMBER 2022 I DET KONGELIGE 
BIBLIOTEK 

DAGSORDEN 
 
  
1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Godkendelse af referat af sidste møde (godkendt via skr. høring)  
 
3. Præsentation/introduktion af det nye repræsentantskab  
 
4. Opfølgning på censorbeskikkelsesprocessen 2022  
 
5. Introduktion af det nye eksterne censorkorps  
 
6. Evt.  

 
 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendtes uden kommentarer 

 

Punkt 3. Præsentation/introduktion af det nye 
repræsentantskab 
Repræsentantskabet præsenterede sig indbyrdes, og samtidig fik det sagt 

farvel til de afgående medlemmer, med en stor tak for deres indsats. 

 

Under punktet debatteredes om hvorvidt man ville kalde sig et 

formandskab eller et repræsentantskab. Efter kort diskussion besluttede 

man at bibeholde det gamle navn for ledelsen af de eksterne censorer. 

Således vil betegnelsen fremover være ”censorformandskabet”, og de 

enkelte medlemmer benævnes forperson hhv. næstforperson. 
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Det blev nævnt at institutionerne ser frem til større kontakt formandskabet 

og institutionerne imellem. 

 

Punkt. 4. Opfølgning på censorbeskikkelsesprocessen 2022 
Punktet var en opfølgning på seneste møde i formandskabet, hvor 

sammensætningen af censorkorpset diskuteredes, med særligt henblik på 

en samlet vurdering af både beskikkede, og dem, der ikke beskikkedes. 

 

Formålet med diskussionen var spørgsmålet om hvorvidt der havde været 

en kønsmæssig bias i beskikkelsen. 

 

Tallene for hele processen antyder ikke, at der var en bias i beskikkelsen, 

men snarere at antallet af ansøgere til de enkelte korps afspejler den 

kønsmæssige sammensætning fagligt, dvs. at der traditionelt har været en 

overvægt af mænd på arkitekturstudiet og omvendt på designstudiet. Dog 

diskuteredes det også, at denne sammensætning er under forandring, og 

det kan konstateres at begge fagligheder indenfor de nærmeste år, vil få 

en kønsmæssig skævhed i retning af flere og flere kvinder. 

 

Anne Louise Bang tilføjede at den situation, hvor problemstillingen 

angående kønsmæssig bias ikke var behandlet på det forberedende 

niveau, kan opfattes biased. 

 

Tiltag der kan overvejes er mere fokus på udformningen af annoncer i 

forbindelse med åbningen af beskikkelsesprocessen, og 

sammensætningen af de enkelte beskikkelsesudvalg. 

 

Punkt 5. Introduktionen af de nye censorkorps 
Grundet nærheden til højtiden, anså formandskabet det for urealistisk at 

få introduktionsmøder planlagt og gennemført i løbet af december måned. 

Man enedes herefter om at sigte på anden halvdel af februar måned 2023. 

Møderne tænkes holdt som hybridmøder, med mulighed for at lave 

delmøder for de enkelte delkorps. Ligeledes bør møderne lægges således, 

at der gives mulighed for de ViP-ansatte på institutionerne kan mødes og 

præsenteres for det nye censorformandskab. 

 

Disse introduktionsmøder/dialogmøder skal lægge op til en samtale om 

hvad den gode censur er. Til formålet udbad formandskabet sig et oplæg 

hertil, med baggrund i det eksisterende materiale. 

Eventuelt 
Intet at bemærke. 
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