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Julie Anine Noesgaard, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Lone Villemoes. 

 

Fraværende med afbud: Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Signe Hannibal Jensen, Magnus Monrad-
Alexandersen 

 

 

1. Meddelelser 
Marianne Grænge Jensens arbejdstid er ændret til 12 timer pr. uge fra og med 1. april 2019.  
Henrik Ladegaard Johannesen er ansat som videnskabelig assistent i perioden 1. september 2019 til og 
med 31. januar 2020. 
Jesper Knudsen er ansat som videnskabelig assistent i perioden 1. august 2019 til og med 31. juli 2020. 
Henrik Koll er ansat som videnskabelig assistent i perioden 1. august 2019 til og med 31. januar 2020. 
Anders Klitmøller har opsagt sin stilling som lektor med fratrædelse 31. juli 2019.  
Christina Clarson Meiland forlænges i stilling som studieadjunkt i perioden 1. september 2019 til og 
med 31. august 2020. 
Pia Thomsen har opsagt sin stilling som lektor med fratrædelse 31. august 2019.   
 

2. Udpegning af nyt institutrådsmedlem 
Anders Klitmøller fratræder sin stilling pr. 31. juli 2019 og i den forbindelse skal der vælges en ny 
repræsentant til institutrådet. Rådet blev enige om at spørge Davide Secchi om han vil tiltræde posten. 
Han har efterfølgende givet positivt tilsagn.  

 
3. Stillinger 

Institutlederen orienterede om stillingsopslag som er godkendt af dekanen. Stillingsopslagene har været 
omkring studielederne og det blev diskuteret om de ydermere skal tages op i de respektive studienævn. 
Der var enkelte rettelser til opslagene i ”Lektorat i dansk sprog og kommunikation” og ”Assistant 
Professor in English Language and Communication”. 

 
4. Ansøgningsproces ifm. eksterne midler 

Institutlederen appellerede til at give Simon tid nok til at lave budget da det er en tidskrævende opgave. 
 

5. Mødedatoer for efteråret 2019 
Institutrådet diskuterede mulige mødedage i efteråret. Stine sender mødeindkaldelser ud. 
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6. Evt.  
Intet at bemærke 
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