Generalforsamling i KS Klubben ved AU – 25. januar 2017
Forkvindens beretning
Velkommen til generalforsamlingen, det er dejligt, at se så mange af jer 
Også velkommen til Susanne Boberg Sloth
Det forløbne år har været forholdsvis fredeligt, altså for et AU år.
I KS klubben har vi siden sidste generalforsamling har flere spændende og sjove ting på programmet.
Studieturen
Først og fremmest var en stor flok KS’ på studietur i Spanien i efteråret 2016. Takket været en
hårdtarbejdende og engageret planlægningsgruppe, lykkedes det at få arrangeret en fremragende tur, der
tilgodeså både den faglige og den sociale del. Lone vil fortælle mere om dette bagefter. Men herfra skal
lyde et kæmpe stort tak til planlægningsgruppen for deres store indsats!
Navitas
I september var vi indbudt til rundvisning på ’Navitas’, hvor gæsterne fik en meget fin rundvisning i de nye
bygninger, hørte om bygningen, uddannelserne der bor der og tankerne bag byggeriet. Efterfølgende var
der lækker middag på restaurant KJ Minh.
Litteraturkreds
KS Litteraturkreds lever og har det godt. KS litteraturkreds blev dannet for at kunne dele gode
bogoplevelser med andre, der også nyder at læse og diskutere engelsksprogede romaner. Litteraturkredsen
mødes hver 2. måned kl. 16:00 - 18:00. Kredsen mødes på skift hos hinanden - typisk i et mødelokale på AU.
Du kan kontakte Dorte, hvis du er interesseret i at høre mere. Du kan også læse mere på KS klubbens
hjemmeside: http://ksklubben.au.dk/ks-litteraturkreds/
AC-tap klubben
AC tap klub har haft flere arrangementer i året der gik, bl.a. en rundvisning på det nye Universitetshospital i
Skejby. Klubben er for alle medarbejdere ved AU, der er ansat under AC-overenskomst, dvs. også alle
KS’ere. Du læse mere på AC-tap klubbens hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/actapklub/
KS arrangementer
KS arrangementer i Fiskergade, gode faglige arrangementer, der har relevans for flere.
KS den fagforening der har suverænt flest faglige og sociale arrangementer. Tjek KS kalender for de mange
gode og gratis tilbud. Derudover har vi også en aktiv regionsbestyrelse, som arrangerer både faglige og
sociale arrangementer.
Da vi har både AC-tap klub og KS’ tilbud, har vi ikke oplevet det store behov for flere arrangementer i KS
klubben på AU. Men er der nogen, der har gode ideer eller oplever behov for bestemte ting eller flere
arrangementer, vil vi meget gerne høre fra jer.
Af andre begivenheder vil jeg nævne, at Bibiana har fratrådt sin stilling ved AU og er dermed ikke længere
TR. Bibiana takkede af med en afskedsreception i november, og vi vil gerne benytte denne lejlighed til
endnu engang at takke for indsatsen.
Desværre byder året på AU også efterhånden næsten altid på et par nedskæringer. I år har der således
været nedskæringer og dermed afskedigelser på både ST og Health i 2016. På BSS vil der også komme
nedskæringer i de administrative center, som følge af nedlæggelse af Institut for Erhvervssprog og

Erhvervskommunikation. Dvs. det institut de fleste af os blev uddannet fra findes ikke længere, da alle
sprogfag og sproguddannelser, nu er overflyttet til Arts. Kommunikationsuddannelserne forbliver dog ved
Aarhus BSS, under Institut for Virksomhedsledelse (MGMT).
Derudover er AU, som alle andre offentlige institutioner, underlagt de permanente 2% besparelseskrav.
Disse besparelser kan udmøntes på forskellig vis og man vil fra ledelsens side gerne undgå massefyringer,
som vi så det i 2014, men der vil være et konstant krav om effektiviseringer og besparelser.
Forhandlinger om nye lønaftaler for AC-tap og korrespondenter
HR har inviteret til forhandlinger om nye lønaftaler for alle medarbejdergrupper. FTR’ere står for AC-tap
forhandlinger, mens Tinna og Lone arbejder med korrespondentaftalerne. Det har fungeret meget godt
indtil nu, men forhandlingerne er gået lidt i stå. Det er således uvist om vi når at få nye aftaler inden den
kommende omgang lønforhandlinger. Er aftalerne ikke i hus, forhandles der på baggrund af de gamle
aftaler.
Åbenhed om løn
AC TR-kollegiet debattere for tiden om vi skal tilstræbe mere åbenhed om løn. Mange af TR’ere mener det
er en god ide med fuld gennemsigtighed og punktet vil blive taget op på AC-tap klubbens
generalforsamling. Hvis I har en holdning til dette, vil vi derfor opfordre jer til at møde op til AC-tap
klubbens generalforsamling.
OK18
KS og de andre faglige organisationer er i gang med forberedelserne til de kommende OK-forhandlinger.
Hvad ønsker vi. Kort gennemgang under eventuelt.
Det var ordene om det forløbne år. Vi ser frem til det kommende år og vil gerne opfordre jer til altid at
kontakte jeres TR eller et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis I har spørgsmål eller gode ideer til
arrangementer. Samtidig vil vi også gerne opfordre til at man stiller op til bestyrelsen eller som suppleant.
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