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Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Stine Grøndal Hansen, Astrid Jensen, Steffen 
Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Gitte Rasmussen, Flemming Smedegaard. 
Fraværende med afbud: Bjarne le Fevre Jakobsen, Merete Pedersen. 
Fraværende i øvrigt: Ida Dam Sejersen. 
 
Martin Lund deltog som referent. 
 
Punkterne behandledes i rækkefølgen 1-3, 5-8, 4. 
 
Astrid Jensen, Uwe Kjær Nissen, Gitte Rasmussen deltog ikke i behandlingen af pkt. 4. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 17. møde i institutrådet den 27. august 2014 
Godkendt. 

 
2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger. 
  
3. Sager behandlet af institutlederen 
  Ingen bemærkninger. 
 
4. Faglige arrangementer 

Der var indsendt ansøgninger om støtte til afvikling af faglige arrangementer i 2015 
for samlet ca. kr. 320.000, hvilket er mere end dobbelt så meget som der normalt 
afsættes i ISK’s budget. Institutlederen fandt det positivt at så mange 
institutmedarbejdere var villige til at engagere sig på dette felt, men oplyste at 
instituttet beklageligvis ikke kunne imødekomme alle ansøgninger i fuldt omfang. 
Institutrådet gennemgik de fremsendte ansøgninger og fandt samtlige fagligt relevante 
og støtteværdige. Det besluttedes derfor at imødekomme alle ansøgninger, flere dog 
med beskåret tilskud i forhold til det ansøgte beløb. Institutrådet enedes om at 
beskæringer skulle ske på budgetposten til bespisning af deltagere, således at kun 
inviterede forelæsere og arrangør(er) vil kunne bespises på instituttets regning. 
Endvidere vil der kun i meget begrænset omfang kunne tilbydes honorarer til 
forelæsere. 
 

5. Målsætninger 2015-2017 
Institutlederen orienterede om det kommende arbejde med instituttets målsætninger 
for perioden 2015-2017 og foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe med henblik på 
udkast til revision af instituttets nuværende målsætninger. Institutrådet tilsluttede sig 
forslaget og enedes om at indstille en arbejdsgruppe bestående af institutrådets 
formand og næstformand med henblik på udarbejdelse af et udkast til drøftelse på det 
kommende institutrådsmøde i november. 
 
 



2 
 

6. Refugium 
Med henvisning til tidligere praksis med tilbud til VIP-medarbejdere om 
refugieophold i Løgumkloster ønskede institutlederen at høre institutrådet om 
en mulig genetablering af denne ordning. Institutrådet fandt at det ville være 
en glimrende mulighed for instituttets forskere for at kunne finde ro til at 
fokusere på et konkret forskningsprojekt. Der var enighed fra 2015 om at 
tilbyde et refugieophold til instituttets forskere med en ansøgningsrunde i 
henholdsvis foråret og efteråret. Begrundede ansøgninger vil blive behandlet i 
institutrådet.  
 

7. Navneskilte til gangarealer/navne på mødelokaler 
Institutlederen ønskede at høre institutrådets holdning til skiltning for enden 
af gangene ud mod Bøgene. Institutrådet drøftede forskellige muligheder og 
enedes om en model, der snarest vil blive taget i anvendelse. 
Derudover ønskede institutlederen institutrådets stillingtagen til navne på 
ISK’s nye forskningscenterlokaler. Han foreslog at to af lokalerne blev 
navngivet efter de to fratrådte professorer ved ISK, Hans Basbøll og Jacob L. 
Mey, der begge har modtaget Humanioras Lifetime Achievement Award. 
Institutrådet tilsluttede sig dette. Det besluttedes, efter institutrådets drøftelse, 
at navngive de to øvrige lokaler efter to velrenommerede forskere, M.A.K. 
Halliday og Gail Jefferson, der begge igennem flere år har haft tæt 
tilknytning til ISK og herigennem haft afgørende betydning for etablering af 
nuværende forskningsmiljøer på instituttet. 
 

8. Evt. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 

 Mødet sluttede kl. 9.45. 
 
 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
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