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Mødedato: 10 maj klokken 10.00-12.00  
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde  
Lokation: Europaplads 2, 4. sal, 8000 Aarhus, Det store mødelokale  
 
Deltagere: Sten Vikner, Søren Pold, Unni From, Anja Bechmann, Iben Have, Birgit Eriksson, Hans Lauge 
Hansen, Dan Ringgaard, Mads Rosendahl Thomsen, Carsten Stage, Pernille Roholt (referent)  
Afbud: Stefan Iversen, Merete Birkelund, Helle Vrønning Dam, Ane Hejlskov Larsen, Jacob  
Lund      

 

Punkt på dagsorden  Referat Opfølgning 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden blev godkendt  

2. Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt med en mindre 
præcisering. 

 

Orienteringspunkter 
 

3. Orientering fra 
Institutleder 

Unni From orienterede om 
forfremmelsesprogrammet. Hun forventer, at det 
vil køre 2-3 omgange, og at der i hver runde vil blive 
plads til 2-3 IKK-medarbejdere. Programmet 
fremsendes, når der foreligger en endelig version. 
Optagelse sker på baggrund af ansøgning, og det er 
institutleder, der indstiller. 
 
Iben Have pegede på, at det kun er en lille gruppe af 
medarbejdere, der reelt har adgang til 
forfremmelsesprogrammet, hvorfor der kan være 
behov for at afsøge hvilke alternativer, der er for de 
medarbejdere, der ikke har mulighed for at få 
adgang til programmet i forhold til 
karriereudvikling. 
 
Unni From anerkendte, at der er en 
ledelsesopmærksomhed på, at det kun er en mindre 
gruppe af en bred og kvalificeret 
medarbejdergruppe, der har adgang til programmet 
grundet det begrænsede antal pladser.  
 

 

4. Nyt fra Viceinstitutleder Carsten Stage (CS) gav en overordnet status på den 
igangværende organisationsdrøftelsesproces og de 
kommende indsatser målrettet hhv. Carlsberg og 
Nyansatte adjunkter og lektorer.  

 

5. Behandling af 
ansøgning om etablering 
af forskningscenter 

Der var modtaget to ansøgninger om etablering af 
forskningscentre: Recreational Fear Lab (RFL) 
forankret ved afdeling for engelsk og IMC og Centre 
for Research in Contemporary Art and Aesthetics  
(CRCAA) forankret ved KÆM 
 
Udvalget behandlede de indsendte ansøgninger 
separat. Dog var udvalgets vurderinger på flere 
punkter sammenfaldende i begge tilfælde: 
 

Deltagerfelt afsøges og 
møde etableres.  
Viderebehandles i IF. 
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Der vurderedes at være tale om stærke, 

velbegrundede ansøgninger, men dog også 

centerkonstruktioner der er skrøbelige grundet 

overvægt af juniorer: Samtidig var vurderingen at 

RFL med fordel kunne åbnes op mod film og 

mediestudier, ligesom CRCAA med fordel kunne 

afsøge samarbejdet med andre miljøer på KÆM og 

DDINF. Det sidste blev vurderet at være særdeles 

centralt, idet der kan være en risiko for at centret 

monopoliserer betegnelsen Contemporary Art. 

FU henstillede, at instituttet understøtter en 
indkredsning af yderligere deltagere og tager en 
drøftelse af navnet for CRA’s vedkommende, men 
anbefalede i øvrigt oprettelse.  

OPLÆG FRA INNOVATIONSFONDEN 
 
 

6.OPLÆG  Referat indstillet. da referent løb af pladsen  
 
Slides eftersendes 
 

 

7. Evt   


