
Referat: KS-bestyrelsesmøde mandag 17. oktober fra kl. 9.00 – 10.30 i lokale 036, bygning 1443. 
 
Tilstede: Bibiana Paluszewska, Tinna Meyer, Marianne Dammand Iversen, Lone Hanberg Sørensen, Karin 
Ørbæk Kristensen, Dorte Abildskov, Helle Hjorth Kristiansen, Marie Louise Bro Pold 
 
Dagsorden: 

 Ny fordeling af TR-poster 

 Siden sidst  

 Ideer til nye arrangementer 

 Update på medlemslisterne 

 Tilbagemeldinger fra samarbejdsudvalg  

 Samarbejde i AC TAP-klubben 

 Eventuelt 

  
Dagsorden blev godkendt, dog rykkes ’Ny fordeling af TR-poster’ til sidste punkt. 
 
Siden sidst 
Navitas besøget gik rigtig godt. 24 KS medlemmer fik en spændende rundvisning på Navitas, hvorefter der 
var lækker middag på restaurant KJ Minh.  
 
Et par af bestyrelsens medlemmer har deltaget i lønforhandlingskursus ved KS (i lokalerne i Fiskergade). Der 
var mange godt tips og inspiration, også selvom man ikke selv forhandler. Så vær opmærksom på KS’ 
mange gode kurser i Aarhus. 
 
TR’erne oplever flere udfordringer med HR i lønforhandlinger. Bl.a. er lønindstillinger ofte for lave og det er 
svært at få rådighedstillæg til ansatte på institutterne. Vi mener ikke dette er rimeligt, da institutansatte 
står lige så meget til rådighed som ansatte i administrationscentre og i vicedirektørområder. Vi fortsætter 
med at arbejde på at løse problematikken i samarbejde med de andre AC-organisationer og forbundets 
forhandlingschef.  
 
Vi skal huske at gøre opmærksom på KS Klubben og de mange KS arrangementer i Aarhus, når vi møder nye 
AU-ansatte, f.eks. ved lønforhandlinger og nyansættelser. 
 
Ideer til nye arrangementer 
I dette efterår har vi været på Navitas besøg og i slutningen af oktober er der KS-studietur til Spanien. 
Derfor er der ikke behov for flere arrangementer i efteråret. 
Der er også mange gode KS arrangementer i regionen. De fleste er gratis og kan findes i 
arrangementskalenderen på www.kommunikationogsprog.dk.  
Vi vil også linke regionens arrangementsside på KS-klubbens side, http://ksklubben.au.dk/ 
I foråret afholdes der generalforsamling i KS-klubben.  
Vi modtager gerne ideer til arrangementer i foråret. 
 
Update på medlemslister 
Vi blev enige om at TR’erne finder løsning. 
 
Tilbagemeldinger samarbejdsudvalg 
Der var ASU møde 3. oktober. Et af punkterne var ideen om årlige trivselsmålinger på AU. Man kan læse 
mere om dette i ASUs referat her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/asux/ 

http://www.kommunikationogsprog.dk/
http://ksklubben.au.dk/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/asux/


 
Der har ikke været HSU siden sidste KS bestyrelsesmøde. 
 
Samarbejde i AC-Tap klubben 
Der har ikke været arrangementer i AC-Tap klubben siden sidste KS bestyrelsesmøde.  
 
Eventuelt 
HR har indkaldt forbundene til genforhandling af AUs lønaftaler. KS har modtaget separat indkaldelse til 
forhandling om korrespondentaftale, Tinna Meyer og Lone Hanberg Sørensen deltager.  
De resterende medlemmer er alle omfattede af AC-tap lønaftalen, som forhandles fælles med de andre AC-
forbund. 
 
Ny fordeling af TR’ere 
Da Bibiana Paluszewska desværre forlader AU per 1. december 2016, bliver vi nødt til at lave en 
omorganisering af tillidsrepræsentantposterne.  
Da der er tale om flere ændringer, blev det besluttet, at vi indkalder til generalforsamling i januar, for at få 
medlemmernes godkendelse af vores forslag. Vi hører også meget gerne fra nye medlemmer, der er 
interesserede i at blive tillidsrepræsentant eller suppleant.  
Frem til generalforsamlingen varetager de nuværende TR-suppleanter Bibianas områder. 
 
 
 
//Marie Louise (referent) 


