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Referat 
 

 
1. Fællessang 

”Skipper Clements morgensang” blev sunget. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
THA har enkelte informationer som meddeles under evt. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
MWH oplyser desuden, at der er et kommende punkt til næste møde i maj ang. taskforce ifm. aktivtiteter ved 
semesterstart. 
 

3. Nyt fra studieledelsen ved instituttet v/TN 
TN oplyser, at der pt. er et større igangværende arbejde i institutledelsen ifm. planlægning af efterårets semester.  
 
Ligeledes arbejder ledelsen med flytteplanerne af Psykologi uddannelsen fra Kroghstræde til 
Nordkraft/Rendsburggade. 
Det involverer hele instituttets planlægning af skemalægning, dog ikke i væsentlig grad for Musik i første 
ombæring. 
Der har været tale om, at det på sigt blive aktuelt at placere en klinik eller flere klinikker for henholdsvis 
Musikterapi og Psykologi i Musikkens Hus. Der er dog ikke taget nogen beslutninger for nuværende angående 
klinikker. 
 
Prodekan på Humanistisk Fakultet, Hanne Dauer Keller, har valgt at stoppe i hvervet med udgangen af semestret.  
 

4. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 
 

• Ansøgning om udsættelse af prøver i maj 
Ansøgning blev godkendt, der sendes svar til ansøger 
 

• THA har været til et møde for studienævnsnæstformænd på fakultetet. Her blev hun, ad 
omveje, adviseret om, at Musik ikke, som forventet, er på den prioriterede liste hos CAS 
vedrørende forbedring af studiemiljø. 
Det er meget utilfredsstillende, at der ikke sker noget i sagen. Vi er, siden indflytning i 
Musikkens Hus, blevet lovet møblering af lounge, da dette blev nedprioriteret i indflytningen 
grundet økonomi. 
Vi bliver hele tiden sat en løsning i udsigt, men der sker alligevel ikke yderligere. 
Flere gange er vi blevet bedt om at indsende forslag, deltage i besøg hos os for at besigtige 
loungen etc., det opleves som et spild af tid og ressourcer for alle parter. 
 
THA har i flere måneder forsøgt at få de relevante personer i tale, det er ikke lykkedes. 
 
Det pointeres, at der er forståelse for manglende ressourcer/økonomi, men dette kunne man i 
så fald meddele fremfor at stille en udbedring i udsigt.  
 
Studienævnet udtaler stor utilfredshed med den situation, som vi oplever i denne forbindelse. 
Der har været stor tålmodighed herfra, det er efterhånden 6 år siden uddannelsen flyttede ind 
i Musikkens Hus. 
 
TN lover at følge op på problematikken. 
 

• THA fremviste budget til RUS tur, dette blev godkendt. 
Ansatte til RUS turen er Trine Hegelund Appe, Andreas Rødbro Oest Madsen og Daniel Loke 
Lynge Thøgersen. 
Desuden deltager Frederikke Vraa Østergaard, Morten Frost Jacobsen og Mads-Ole Østergaard 
Nielsen. 
 

5. Evt. 
 
 
Næste møde d. 22. maj 2019 kl. 9.00-11.00, i lokale 468. 
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