
Referat fra generalforsamling i KS Klubben ved Aarhus Universitet 
 
Afholdt den 25. januar 2017 i samarbejde med Forbundet Kommunikation og Sprog 

 
 
Valg af dirigent og referent 
Susanne Boberg Sloth blev valgt som dirigent og Karin Ørbæk Kristensen som referent. 
 
Godkendelse af dagsordenen 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne, og dagsordenen blev 
godkendt. 
 
Forkvindens beretning  
Se vedlagte beretning. 
 
Relevante links: KS-klubben, Litteraturklubben, AC-TAP-klubben 
 
Studieturen til Spanien  
Lone Hanberg kunne berette, at 23 KS-kvinder fra mange forskellige afdelinger ved universitetet, var på en 
spændende studietur til Sevilla d. 29. okt. – 3. nov. 2016.  
Formål: At netværke, at dygtiggøre sig indenfor sprog og at få inspiration fra andre universiteter. 
Deltagerne var fordelt på to små hoteller i hyggelige omgivelser.  
Der var besøg på 2 universiteter hvor deltagerne bl.a. blev oplyst om internationalisering, hvordan man 
forsøger at tiltrække udenlandske studerende til universiteterne og hvad man gør for at få flere af egne 
studerende til at rejse ud. Desuden opbygning af uddannelsessystemet og information om studiemiljø. 
Udover det faglige var deltagerne på guidet tour i Sevilla by, på Kongeslottet og i katedralen. 
Der var besøg i Sigøjnerkvarteret, hvor flamenco var på programmet, guidet tour i Tyrefægterarenaen og 
ikke mindst en tur til en smuk og dyrerig Nationalpark.  
 
Opfordring  
Har du lyst til at deltage i at arrangere en ny studietur (ultimo 2019) eller har du kendskab til spændende 
steder, universiteter eller samarbejdspartnere, så kontakt Lone Hanberg: lhs@clin.au.dk  
 
Økonomi 
Økonomi kan være en udfordring. KS støtter gerne og man kan søge egne centre/institutter/afdelinger. 
Nogle får dækket noget eller alt, mens andre selv må betale udgifter til rejsen og/eller betale med 
feriedage. 
Vi gør dog opmærksom på, at der ikke er tale om ferie, men at det er det faglige, som er i fokus.  
 
Evt. indkomne forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 

  

http://ksklubben.au.dk/
http://ksklubben.au.dk/ks-litteraturkreds/
http://medarbejdere.au.dk/actapklub/
mailto:lhs@clin.au.dk


Valg af tillidsrepræsentanter 
Efter Bibianas afsked har det været nødvendigt at lave en ny plan for TR arbejdet, og et forslag blev 
fremlagt. I den forbindelse har Dorte Abildskov meldt sig som ny suppleant.  
Forslaget blev godkendt! 
 
Valg af medlemmer til klubbestyrelsen  
På valg var Lone Hanberg, Marianne Dammand Iversen og Marie Louise Bro Pold. 
Alle blev genvalgt! 
 
Valg af suppleanter til klubbestyrelsen 
Ingen på valg! 
 
Evt. 

OK-18 ved Susanne Boberg Sloth 

Der er forventninger om højere lønstigningstakster, men samarbejde med Moderniseringsstyrelsen er 
meget anstrengt.  

Overordnede temaer for forhandlingerne er bl.a. løn, arbejdstid og arbejdsmiljø. 

Løn 
Herunder fokus på forhøjelse i basistrinene, parallelitet i lønudviklingen mellem det offentlige og private, 
gang i lokale lønforhandlinger, forhøjelse af pensionsprocenten. 

Arbejdstid 
Herunder fridage med løn, rammer for arbejdstid, betalt frokostpause. 

Opsigelsesvilkår 
Herunder ret til fritstilling ved afskedigelse, ret til udbetaling af ferie uanset opsigelsesperiode. 

Arbejdsmiljø 
Herunder krav om offentliggørelse af APV, refusionspulje til den enkelte arbejdsplads ved længerevarende 
sygdom, arbejdspres indskrives i MUS, oprettelse af ’whistleblower’-instans for stressramte. 

Kompetenceudvikling 
Alle skal omfattes af konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter. 

Det vigtigste!  
JERES forslag til krav! 
KS kommer gerne til klubmøder og oplysninger kan desuden findes på hjemmesiden  
Send gerne forslag til konsulent Susanne Boberg Sloth: sbt@kommunikationogsprog.dk eller 
forhandlingschef Jacob Suhr: jsu@kommunikationogsprog.dk   

 
 
 

https://kommunikationogsprog.dk/
mailto:sbt@kommunikationogsprog.dk
mailto:jsu@kommunikationogsprog.dk

