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Formandsberetning 
 
Vi skød Bestyrelsesåret 16/17 i gang med rigtig flotte tilbagemeldinger på Årskonferencen, som vi har været 
meget glade for. Der har i bestyrelsen været fokus på at følge op på den positive stemning fra konferencen 
og omkring DES. 
 
Årets tema til Årskonferencen er ’Skaber evaluering værdi?’, hvor vi inviterer til en diskussion om værdi i og 
af evaluering. Til at sætte fokus på to meget forskellige vinkler i denne diskussion har bestyrelsen inviteret 
Scott Miller og Peter Dahler-Larsen som keynotes til Årskonferencen. Begge er kapaciteter på hver deres 
område, som vi er meget stolte af at kunne præsentere. Særligt Peter Dahler-Larsen har længe været 
ønsket af vores medlemmer. Valget af de to keynotes afspejler de forskellige fagligheder og interesser, som 
DES rummer og gerne vil repræsentere til konferencen.    
 
Som noget nyt vil der fredag til selve konferencen være en dobbeltsession med Scott Miller, der har mere 
karakter af en workshop/læringsseminar end et oplæg. Et andet nyt tiltag er muligheden for video-
transmission af gå-hjem møderne, der er en anden af DES’ hovedaktiviteter. I april vil et af gå-hjem møderne 
i København blive video-transmitteret til deltagere i Aarhus. Vi er meget spændte på, hvordan dette bliver 
modtaget, og hvilke muligheder det giver for at holde flere og anderledes gå-hjem møder i fremtiden. 
Derudover har der allerede været afholdt flere gå-hjem møder i både Købehavn og Aarhus med stor 
deltagelse, og der er en del møder på tegnebrættet.  
 
Vi opfordrer medlemmerne til at holde øje med hjemmesiden og LinkedIngruppen eller at tage fat i et 
bestyrelsesmedlem, hvis du har en idé til et gå-hjem møde.  
 
Forsat fokus på drift 
Der har i bestyrelsen været et forsat fokus på at sikre en sund og fornuftig drift af foreningen.  
 
Det betyder, at vi i år er kommet tættere på vores mål om at have en egenkapital, der kan dække udgifterne 
til konferencen. Det har været et mål for bestyrelsen de seneste år, og vi kan forhåbentlig snart indfri dette 
mål. 
 
Vi har ligeledes forsat arbejdet med, hvordan vi bedst tilrettelægger opgaverne mellem sekretariatet og 
bestyrelsen op til konferencen i 2017. Der er et godt og tæt samarbejde med sekretariatet hos KORA, hvilket 
er en stor hjælp i forhold til håndteringen af praktiske opgaver og økonomien. Vi har i år valgt at lægge flere 
praktiske opgaver over til sekretariatet for at aflaste bestyrelsen. Der er aftalt en prøveperiode med 
sekretariatet i 16/17, hvorefter det besluttes, om opgaverne skal skrives ind i kontrakten med sekretariatet. 
 
 
Bestyrelsen glæder sig til endnu et spændende år, som vi håber byder på flere spændende oplæg og 
diskussioner inden for vores felt.  
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