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Formandsberetning 2020 

 
Sidste bestyrelsesår, 2018-2019, var præget af, at vi ønskede at afprøve mange nye 

elementer i forhold til afholdelse af arrangementer, årskonference m.m. 
Bestyrelsesåret 2019-2020 har dog også været en usædvanlig periode relateret til 

COVID-19. Situationen har blandt andet haft som konsekvens, at European Evaluation 
Society Biannual Conference (EESBC), som afholdes i København i samarbejde med 

Dansk Evalueringsselskab, er blevet rykket et år frem til september 2021. Situationen 
har gjort, at Dansk Evalueringsselskabs bestyrelse har brugt ekstra kræfter på at 

forholde sig til den ekstraordinære situation.   
  
Hvor Dansk Evalueringsselskab i sin tid besluttede at aflyse årskonferencen og i stedet 
afholde endagsseminarer med plads til generalforsamling og sociale elementer netop 
på grund af EESBC, måtte vi senere, på grund af COVID-19, konstatere, at det ikke 

var realistisk at afholde arrangementer med tilstedeværelse. Vi valgte i stedet at 
afholde arrangementerne online og vurderede, at det var urealistisk at bede om 

betaling for deltagelsen qua dette. Dette har naturligvis haft betydning for selskabets 
økonomi, men selskabets momsregistrering og solide basiskapital, som sikrer mod et 

helt bestyrelsesår uden indtægter, kan vi nu takke for, at vi som forening ikke står i 
en økonomisk svær situation, og selvom situationen giver et fald på indtægtssiden, 

giver det også en reduktion i udgifter. Som mange andre selskaber går vi dog en tid i 
møde, hvor der skal være særlig opmærksomhed på økonomien. Uanset positivt 

regnskab pr årsskiftet, betyder det også, at Dansk Evalueringsselskab fremadrettet 
formentlig kommer til at arbejde med at styrke basiskapitalen. Derfor har der fra 

bestyrelsens side også været fokus på at opretholde antallet af medlemmer. Det er 
ligeledes et fortsat fokus for bestyrelsen at sikre, at medlemmerne oplever de får 

udbytte af deres medlemskab hos DES. 
  
I forhold til konkrete arrangementer har det også været positivt at konstatere, at 
deltagerantallet ikke nødvendigvis falder fordi det foregår online. I skrivende stund 

har vi fortsat arrangementer i støbeskeen, og har haft arrangementer om 
surveydesign sammen med Selskab for Surveyforskning, dynamiske effekter af 
offentlige udgifter, afdækning af brugen af evalueringsdata i offentlig forvaltning og 

minikonference med Center for Offentlig Innovation, hvor sidstnævnte foregik online 
med omkring 140 tilmeldte. Uanset den ekstraordinære situation ser vi frem til fortsat 

at kunne tilbyde fagligt relevant indhold for det danske evalueringsfelt.  
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