
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Formandsberetning  
 
Konferencen i 2018 sætter fokus på fremtiden for evalueringsfeltet, og vi kan glæde os over, at 
mange danske evaluatorer har budt ind med deres viden og erfaring til et spændende program. Vi 
har også inviteret en række oplægsholdere til plenumoplæg, som vil byde ind med forskellige per-
spektiver på konferencetemaet: Tom Archibald, som er kendt for sit arbejde om evaluerende tænk-
ning, Leon Lerborg, som har mange år bag sig som embedsmand, evaluator og debattør om den 
offentlige sektor, Tanja Hall, som er generationsforsker og ved, hvad vi kan forvente os af fremti-
dige evalueringsdeltagere samt Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod, som er aktuelle 
med bogen Bedre begrundet praksis. Vi glæder os meget til de mange læringsseminarer, parallel-
sessioner og plenumoplæg og til det gode samvær med konferencedeltagerne.   
  
DES har i de seneste bestyrelsesperioder haft fokus på selskabets økonomi. Bestyrelsen traf i 
2014 en beslutning om at øge foreningens egenkapital, så den kan dække udgifterne svarende til 
en årskonference. Målet er indfriet med årsregnskabet for 2017, hvor foreningens egenkapital lig-
ger på niveau med en årskonference. Bestyrelsen forventer et fortsat positivt resultat i de kom-
mende år, som vil understøtte en økonomisk fornuftig drift af foreningen. 
 
I det forløbne år har bestyrelsen taget følgende initiativer:    
 

• Opdatering af honorarpolitikken for at gøre politikken klarere og mere anvendelig for op-
lægsholdere, sekretariat og bestyrelse.   

• Ny hjemmeside, som takket være en stor indsats i sekretariatet, giver mulighed for at se og 
downloade materiale fra alle årene i DES. 

• Udvidet samarbejdsaftale, som lægger flere opgaver i sekretariatet samt en prøveperiode 
for endnu en udvidelse af aftalen.      

 
Desuden har vi afholdt en række velbesøgte gå-hjem-møder, både vest og øst for Storebælt. Erfa-
grupperne kører stadig på et lavere blus, end vi ønsker i bestyrelsen, men gode kræfter har sørget 
for initiativer til nye grupper og fortsat aktivitet i de eksisterende, så vi nu har erfa-grupper om Pro-
fessionalisering af evaluering, Progressionsmåling og Evaluering og læring. 
 
Husk at du som medlem af DES er meget velkommen til at komme med ideer til gå-hjem-møder, 
erfa-grupper og andre aktiviteter.   
 
Vi takker for et godt bestyrelsesår og ser frem til at se så mange medlemmer som muligt til gene-
ralforsamlingen. 
 
På vegne af DES-bestyrelsen 
 
Andreas Hougaard  
 
    
 


