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Tendensen med et vigende medlemstal i selskabet er fortsat i 2011, endda ganske
markant, da kassereren i løbet af året foretog en revision af medlemskartoteket.
Dette, kombineret med at antallet af institutionsmedlemmer fortsat er faldende i
takt med de mange institutionsfusioner, betød, at selskabet med udgangen af oktober 2011 havde 213 medlemmer. Langt de fleste er privatmedlemmer.
Denne negative udvikling har styrelsen været meget opmærksom på og har
igennem året drøftet, hvorledes man kunne vende tendensen og få flere medlemmer til at melde sig inde i selskabet. Denne debat fortsættes i 2012 og vil udmunde i en handleplan for selskabets aktiviteter i de kommende år.
På trods af disse udfordringer kan det konstateres, at økonomien i selskabet
er i god gænge, ikke mindst takket være udgivelsesstøtte fra Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation (FKK) og fra Biblioteksstyrelsens tidsskriftsstøtteudvalg. Tilskuddet fra FKK betyder imidlertid, at Selskabet er forpligtet til open access af årbogen, dvs. at årbogen fremover senest et år efter udgivelsen skal være
tilgængelig på internettet, ligesom at de hidtidigt udgivne årgange af årbogen
skal skannes ind og lægges ud på internettet. Styrelsen har derfor i 2011 arbejde på at digitalisere alle årbøgerne og gøre dem frit tilgængelige på selskabets
hjemmeside www.uddannelseshistorie.dk. Når arbejdet er afsluttet, vil det være
muligt at fuldtekstsøge i over 400 artikler, interviews og portrætter, i alle årsoversigterne og årsbibliografierne og i mere end 700 anmeldelser af uddannelseshistorisk litteratur. Der vil blive fri adgang til alt materiale i årbøgerne 19672009. Det forventes, at materialet ligger tilgængeligt på selskabets hjemmeside fra
begyndelsen af 2012.
Selskabets boglager er blevet flyttet fra et lager i Tingbjerg til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet, og der er blevet ryddet
op i de ældre titler. Man kan på selskabets hjemmeside se, hvilke titler der stadig sælges.
Selskabets hovedprodukt er årbogen, hvor 44. årgang udkom i december 2010
med temaet ”Fællesskab og elite. Skolen mellem det offentlige og private”. Årbogen blev lanceret 24. februar 2011 ved et velbesøgt arrangement på DPU, hvor
flere af bindets bidragsydere holdt et oplæg.
7. april 2011 afholdtes selskabets generalforsamling på DPU. Formanden af-
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lagde beretning om selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling, og kassereren redegjorde for selskabets økonomi. Christian Larsen, Susanne Wiborg,
Søren K. Lauridsen og Erik Nørr blev genvalgt til styrelsen. Else Hansen blev
valgt i stedet for Harry Haue, som ikke ønskede genvalg. Som revisor blev genvalgt registreret revisor Kirsten Frederiksen, Rønde, og som revisorsuppleant/
medlemsvalgt revisor genvalgtes Niels Reeh. Formanden benyttede lejligheden
til at takke Harry Haue for hans mangeårige virke i selskabet som medlem af årbogens redaktionsudvalg 1986-97, som årbogsredaktør 1988-97 og som styrelsesmedlem 2006-11.
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