
Referat fra generalforsamling i KS Klubben ved Aarhus Universitet 

Afholdt den 23. januar 2018 i samarbejde med Forbundet Kommunikation og Sprog 

  

1. Valg af dirigent og referent 

Susanne Sloth blev valgt som dirigent og Helle Hjorth Christiansen som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne, og dagsordenen blev 
godkendt. 

  

3. Beretning 

Se beretningen under punktet 'Beretning'. 

  

4. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

  

5. Valg af tillidsrepræsentanter 

Efter Marianne Dammand har skiftet arbejde, har det været nødvendigt at lave en ny plan for TR-
arbejdet, og en ny fordeling blev fremlagt (se TR-fordelingen her). 

Der blev opfordret til at melde sig som tillidsrepræsentant, da der er mange KS-medlemmer på AU. De 
tre nuværende tillidsrepræsentanter skal derfor tage vare på mange medlemmer. 

  

6. Valg af formand eller næstformand. Tinna Meyer er på valg som næstformand 

Tinna Meyer blev genvalgt som næstformand. 

  

7. Valg af medlemmer til klubbestyrelsen. Dorte Abilskov og Helle Hjorth Christiansen er på 
valg 

Dorte Abildskov og Helle Hjorth Christiansen blev genvalgt til klubbestyrelsen. Marie Oue Hansen fra ST 
Uddannelse – Science and Technology blev valgt som nyt klubbestyrelsesmedlem. 

  

http://ksklubben.au.dk/?id=2919


8. Valg af suppleanter til klubbestyrelsen. Karin Ørbæk Kristensen er på valg 

Karin Ørbæk Kristensen blev genvalgt som suppleant til klubbestyrelsen. 

 

9. Eventuelt 

·       Linda Andersen nævnte, at hun pt. er eneste KS medlem af bestyrelsen i AC TAP Klubben. Hun 
trækker sig til næste år, og opfordrede derfor andre KS’ere til at lade sig vælge ind i AC TAP Klubbens 
bestyrelsen. 

·       Der blev efterlyst deltagere til at planlægge en ny studietur til 2019. Lone Hanberg fortalte om at 
være med til planlægge studieture. Hvis man er interesseret i at være med til at planlægge en ny tur, 
kan Lone Hanberg (lhs@clin.au.dk) og Karin Ørbæk Kristensen (karin@clin.au.dk) kontaktes. 

·       Per Lindegaard Hjorth gav en kort status på overenskomstforhandlingerne, der er en lang proces. 
De startede allerede tilbage i marts 2017. Der vil løbende blive udsendt orientering om forhandlingerne. 

  

  

/Referent: Helle Hjorth Christiansen 
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Beretning - KS generalforsamling 23. januar 2018 

Åbenhed om løn og lønforhandlinger 2017 

I det forløbne år har AC-TAP TR kollegiet diskuteret åbenhed om løn. Mange fagforbund mener det vil 
være godt for alle, hvis man var mere åben om sin løn. Det skaber gennemsigtighed og kan være hjælpe 
til lønstigninger. Diskussionerne udmøntede sig i en afstemning ved sidste generalforsamling i AC-TR 
klubben, som KS jo også er en del af. Der var et lille flertal for åbenhed om løn. I AC-TR kredsen er der 
siden da, blevet arbejdet med forskellige modeller for at implementere dette. Enkelte 
vicedirektørområder arbejder nu med fuld åbenhed, mens andre har valgt en ’mindre’ model. 

I Kommunikation og Sprog valgte vi at udsende en oversigt over tildelte tillæg, med afdeling/institut/VD-
område, men uden navn. Samtidig spurgte vi jer medlemmer, om jeres holdning til dette. Vi fik mange 
tilbagemeldinger og tak for det. Men der var meget stor forskel på om man mente, at det var en god idé 
eller ej. Samtidig knyttede en del af jer også betingelser til evt. deltagelse i deling af lønoplysninger. Vi 
har i KS TR-gruppen derfor valgt, at gå videre med at sende oplysninger om tildelte tillæg i 2018, 
ligesom vi gjorde i 2017. 

Emnet vil dog blive taget op igen på AC-TAP klubbens generalforsamling den 8. marts. Så har man 
holdninger til åbenhed om løn, vil jeg opfordre jer til at deltage. 

Husk der er snart en ny runde lønforhandlinger. Kort om datoer: 

• 1. marts - 15. marts 2018: Ansøgningsperiode 
• 16. marts - 1. juni 2018: Forberedelses- og forhandlingsperiode mellem ledere og 

tillidsrepræsentanter 
• Juni/juli 2018: Udbetaling af aftalte lønforbedringer 

Husk at sende en kopi af jeres ansøgning til jeres TR. 

Hvis I ønsker at få feedback på jeres ansøgning, så book en tid ved TR i god tid. Det er meget ofte meget 
svært for os at presse ’bare fem minutter’ ind i dagene op til ansøgningsfristen. 

Nedskæringer i 2017 

Desværre bød 2017 endnu engang på nedskæringer på AU. Dette resulterede i fyringsrunder på tre af de 
fire fakulteter og det var alle gange medarbejdere i administrationscentrene, der blev ramt. I foråret blev 
der afskediget medarbejdere ved Aarhus BSS. I efteråret blev der også afskediget medarbejdere ved 
både Health og Science and Technology. TR’ere fra alle forbund og i godt samarbejde gjorde hvad de 
kunne for at afværge og finde alternative muligheder (så som omplaceringer, frivillig fratrædelse ol.), så 
antallet ikke blev så højt som først varslet. Men pga. de årlige 2% besparelser på alle offentlige 
institutioner, er dette nok noget vi må vænne os til. 

Aktiviteter 

Der skete heldigvis også gode ting i 2017. F.eks. har vi i KS fortsat en aktiv bogklub, som alle elskere af 
engelsksproget litteratur er velkomne til at deltage i. Find mere information på KS web. 

Derudover står forbundet KS også for mange faglige og sociale arrangementer her i Aarhus, som alle 
medlemmer kan deltage i helt gratis. Vi er faktisk den fagforening, som har størst aktivitet på det 
område. 

I efteråret arrangerede KS Klubben ved AU også en rundvisning med efterfølgende spisning i Bogtårnet. 
Alle deltagere havde en spændende eftermiddag med både faglige og sociale input, ligesom der var gode 
muligheder for at netværke med andre KS’ere ved AU. 

http://ksklubben.au.dk/


Hvis I gerne vil have flere af den slags aktiviteter, er det heldigvis en mulighed, da KS gerne giver tilskud 
til driftige medlemmer med gode ideer. 

I den forbindelse vil jeg også gerne invitere alle interesserede til at stille op som medlemmer eller 
suppleanter til klubbestyrelsen, da vi meget gerne vil have flere med. Og bare rolig, man yder kun den 
indsats man selv har lyst til, hvis man melder sig! 

Ny TR fordeling 

I december måtte vi desværre sige farvel til en af vores dygtige TR’ere, da Marianne Dammand Iversen i 
december blev udnævnt til fungerende sekretariatsleder på Institut for Datalogi, og dermed ikke længere 
kan varetage rollen som TR. Vi kommer til at savne Marianne rigtig meget og jeg genre sende hende et 
stort tak for hendes store indsats som TR. 

Dette betyder desværre også, at vi nu kun er tre TR’ere, som skal fordele Mariannes områder i mellem 
os. Vi vil derfor gerne opfordre alle der kunne have lyst til at melde sig til at stille på som f.eks. TR-
suppleant. Den service vi kan yde medlemmerne, afhænger også af den tid vi har til det og hvor mange 
vi er. Vi forsøger, at dække hele AU ind bedst muligt, men hvis vi ikke bliver flere, kan det i sidste ende 
betyde, at en FTR (typisk en VIP) skal forhandle for medlemmerne på nogen af områderne. 

Som altid hører vi gerne jeres meninger og forslag til aktiviteter ol. Så hold jer ikke tilbage med 
spørgsmål nu eller send os en mail. 

  

Med venlig hilsen 

Marie Louise Bro Pold 

 

 


