
   
Referat af Institutrådsmøde  

Mandag d. 30. april 2018 kl. 10-12, lokale 1.02 

 

 

Til stede: Ulla Steen (US), Birte Solvej Neve (BSN), Sten Bønsing (SB), Anders Ørgaard (AØ),  

Alexander Luther Ræhrgaard Nielsen (AN) 

 

21. juni 2018 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: 
Godkendt uden ændringer. 

2. Godkendelse af referat fra d. 20. marts (bilag) 
Referat: 
Godkendt uden ændringer. 

 
Egne interne forhold: 

 
Meddelelser vedr. egne interne forhold: 
a. Til orientering vedlægges oversigt over bevillinger fra kompetenceudviklingskontoen (bilag). 

Referat: 

Skema gennemgået og tilrettet. IR enige om, at kompetencefonden søges hvor det giver mening, og hvor 
beløbet er af en vis størrelse. Ved mindre kurser skal der ikke søges medfinansiering ved kompetencefonden. 
Skemaet tilrettes og medsendes til næste IR. 

 

b. Arrangement 5. oktober - tiltrædelsesforelæsninger for adjungerede professorer. 

VIP med tilknytning til de adjungerede professorer er i gang med at udarbejde program. US og JS laver 
udkast til det praktiske omkring arrangementet. Det forventes, at der kan udsendes noget før sommerferien 
eller umiddelbart efter. 

 

c. Stillingsplan 

Generelt opslag om adj./lekt – ansøgningsfrist d. 8. maj 

Lektorat i Socialret 

Sekretariatsmedarbejder på Institutsekretariatet – opslag på vej. 

AC-fuldmægt i opslag. 

20% professor i pipeline i Skatteret. Samarbejdsaftale med professor fra AU er under udarbejdelse.  

Ph.d.-opslag, 3 stillinger. Der har været afholdt informationsmøde for de studernede, hvor SSJ og AMP 
deltog. Denne gang er opslaget lidt anderledes, da der kan søge sparring med ansatte forskere. Præference 
for projekter inden for det formueretlige område, immaterialret, familieret. 

 

d. Projekter 

Ansøgninger ude: Folketingets præcidium (SB m.fl.), Interessetilkendegivelse til Velux-fonden (MH/TS) 

NMJ/JS i gang med projektøkonomi-området. Alle projektledere vil blive inviteret til en gennemgang af 
økonomien for deres projekt. Det er meningen, at disse møder afholdes hver 3. måned. 

På IECC projektet udtræder LBL, og SSJ bliver projektleder. 

MJS er i gang med ansøgning til FSE. Ansøgningsfrist er i E18. 
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e. Selvevalueringsmøder 

US/BSN deltaget i selvevalueringsmøde med ekstern deltagelse. Møderne afholdes som led i en 3-årig cyklus 
ift. AAU´s kvalitetssikring. Selvevalueringsrapporter blev indleveret d. 1.2.18 

Til mødet om Erhvervsøkonomijura-uddannelsen deltog som eksterne: Anne Sveistrup Boysen NEAS Energy, 
Hanne Birkmose fra AU.  

Til mødet om Jura-uddannelsen deltog Rasmus Feldthusen og Niels Vase. 

Vi og Dekanatet var meget godt tilfredse med den respons vi fik fra de eksterne og studerende. 

De forbedringer de foreslog er noget vi selv havde set. Der var ikke ”overraskelser”. Vi ved hvad vi kan blive 
bedre til.  

Fra møderne kommer der referater til SN. 

 

f. Personalemøde d. 26. april 

Budskabet fra dekanen var, at vi skal undervise mere, på en smartere måde, og skaffe flere penge. Fik 
gennemgang af den nye budgetmodel. Det der betales til fælles service betales kun fra 
undervisningsaktiviteter. Betyder meget for HUM/SAMF. Vi skal sørge for at få realiseret den stillingsplan vi 
har for 2018. 

 

g. Anden AAU relateret orientering. 

Ingenting. 

 

3. 10-års jubilæum for Juridisk Institut 

Sagsfremstilling: 

Juridisk Institut har 10-års jubilæum. 

Indstilling: 

IR skal tage stilling til, om, hvordan og hvornår der skal afholdes 10-års jubilæum. 

Referat: 

10-års jubilæum slås sammen med sommerfesten for instituttet. Alle interne og eksterne medarbejdere inviteres 
af festudvalget snarest muligt. 

 
4. Arrangement værtsskab for CISG Advisory Council´s møde i november 2018 (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Thomas Neumann er redaktør for Nordic Journal of Commercial Law, som er den officielle publiceringskanal for 
den juridisk tænketank CISG Advisory Council´s udtalelser. Vi har fået muligheden for at være vært ved 
tænketankens møde og konference der afvikles over 5 dage fra d. 7. – 12. november. Der søges om 
underskudsgranti ifm. arrangementet på max 150.0000 kr.   Der er opnået bevilling på 30.000 kr. fra Intralaw, 
AU, og der er foretaget positive sonderinger vedrørende anden støtte. Ulla vil orientere om mulighed for 
hjemtag af bevillinger. 
Arrangementet skal ses som led i Juridisk Instituts internationaliserings- og vidensamarbejdetiltag. 
Indstilling: 
IR skal tage stilling til evt. underskudsgaranti på 150.000kr. eller anden model, der kan sikre arrangementets 
gennemførelse. 
Referat: 
Thomas Neumann har via sin redaktørrolle kontakt til en juridisk tænketank. De har spurgt om vi vil være vært 
for et arrangement i november der løber over 5 dage. Den ene dag er en konferencedag, hvor der inviteres 
bredt. Thomas søger en underskudsgaranti på 150.000 kr. Han er også i gang med at søge midler andre steder.  
IR diskuterede ansøgningen, og især det strategiske formål med et sådan arrangement. IR indstillede til US, at 
evt. bevilling til dette arrangement bør ligge på 30.000 kr., og at Thomas skal opfordres til at søge midler andre 
steder. Mht. den praktiske afholdelse af arrangementet skal dette aftales nærmere mellem Thomas, US og JS. 
 



   
7. Eventuelt  

Præsentation af det nye studiemiljø d. 20. april. 

 

 

Med venlig hilsen 

Janne Sverd 


