
Referat fra generalforsamling i KS Klubben ved Aarhus Universitet 

Afholdt den 6. marts 2019 i samarbejde med Forbundet Kommunikation og Sprog 

Velkommen ved Marie Louise Bro Pold! 

  

1. Valg af dirigent og referent 

Susanne Boberg Sloth blev valgt som dirigent og Karin Ørbæk Kristensen som referent. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 

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

 
3. Forkvindens beretning 

Beretningen følger efter referatet. 

Bemærkning til punktet ’Udbudsstrategi’: 

KS-medlemmerne delte bekymring for, om der kan forekomme en evt. udlicitering i forhold til 
sprogarbejdet ved AU. 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

5. Valg af tillidsrepræsentanter 

Marianne Dammand Iversen, Institut for Datalogi, ST, stiller op som TR igen, og klubbestyrelsen foreslår 
derfor, at Marianne fra næste runde lønforhandlinger, dvs. efter 1. maj 2019, overtager ST.   

Forslaget blev godkendt! 

Forslag til ny fordeling findes i denne PowerPoint, og en endelig fordeling vil blive offentliggjort efter 1. 
maj.  

6. Valg af medlemmer til klubbestyrelsen  
Marianne Dammand Iversen indtræder automatisk i klubbestyrelsen som TR. 

Desuden blev Karin Ørbæk Kristensen valgt som nyt klubbestyrelsesmedlem. 

7. Valg af suppleanter til klubbestyrelsen 

Lenore Messick fra AU Forskning og Eksterne Relationer – Events og Kommunikationsstøtte og Katrine 
Hvid Kaisen fra administrationscenter ST blev valgt som nye suppleanter i klubbestyrelsen. 

8. Evt. 

http://ksklubben.au.dk/?file:10151


• Studietur 

Lone Hanberg fortalte kort, at der ca. hvert 3. år arrangeres en studietur i KS-klub-regi. Der har været 
rejser til Amsterdam, Warzawa, Sevilla m.m. Formålet er at netværke, at dygtiggøre sig og at få 
inspiration fra andre universiteter. 

Elsebeth Bisbo vil gerne arrangere den næste studietur, og med i arbejdsgruppen er foreløbigt Ann Eg 
Mølhave og Karin Ørbæk Kristensen, men der er plads til flere. Vil du gerne være med til at arrangere 
næste tur, eller har du kendskab til spændende steder, universiteter eller samarbejdspartnere, så 
kontakt Elsebeth: eb@au.dk 

KS støtter gerne, og man kan søge egne centre/institutter/afdelinger. Vi er dog opmærksomme på, at 
økonomien alligevel kan være en udfordring, så hvis nogen kender til fonde, som kan søges, så byd 
endelig ind. 

• Slutbemærkninger fra Per Lindegaard Hjort 

Per takkede klubbestyrelsen og TR’erne for deres store arbejde. Det har stor betydning, at klubben 
skaber så gode vilkår for medlemmerne. 

Per opfordrede desuden til at stille op til forhandlingsudvalget, hvor der mangler en afløser for Bibiana 
Paluszewska. Der er tale om max. 4 møder om året, og arbejdet går ud på at diskutere hvilke krav KS 
skal gå videre med i forhold til OK-forhandling. 

PowerPoint fra generalforsamlingen 
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KS beretning 2018 

OK18 konflikten 

Foråret 2018 blev i høj grad præget af OK 18 og den konflikt der fulgte. Parterne stod stejlt over for 
hinanden og alle muligheder for udsættelse af konflikt blev udnyttet. Det var i allersidste øjeblik man 
landede et forlig. Danmark har aldrig været tættere på en stor konflikt og lammende strejke end vi var i 
foråret 2018. Jeg vil ikke gå ind på detaljerne i overenskomsten, den kan I læse om på KS web og 
Moderniseringsstyrelsens web. 

Moderniseringsstyrelsen var en hård modspiller, men for den samlede fagbevægelsen havde det den 
positive sidegevinst, at vi med ’musketereden’ oplevede et hidtil ukendt sammenhold og ønske om at 
sikre alle en god overenskomst i hele overenskomsten. Vi stod skulder ved skulder med HK, 3F, lærerne, 
ingeniørerne og alle de andre forbund. Vi var enige om at ’nok er nok’, ’en løsning for alle’ ol. 

Lokalt på AU og for TR’ere landet over betød konflikten en hektisk mødeaktivitet, da vi skulle sørge for at 
informere medlemmer og besvare de mange spørgsmål. Vi skulle organisere netværk, email-lister, 
aktioner og meget andet. Heldigvis så vi også nogen af jer til aktiviteterne. Og midt i al frustrationen var 
der også mange gode oplevelser med engagerede kollegaer. På AU lykkedes det også for størstedelen at 
holde den gode tone imellem ledelse og TR’ere, da vi alle var bevidste om at det ikke var en lokal konflikt 
vi var midt i. 

Forsinkede lønforhandlinger 

OK18 konflikten var også skyld i at mange ting gik i stå på AU, herunder forberedelserne til 
lønforhandlingerne. Men vi nåede det inden sommerferien og mit Indtryk fra de lokale KS forhandlinger 
er, at der var generelt god stemning og fine resultater. Men der er fortsat relativ få midler og der er der 
også altid er nogen som bliver skuffede over afslag på lønansøgninger. Der var som altid også lokale 
forskelle både mellem institutter, VD- områder og administrative centre. Vi synes stadig der uddeles for 
mange engangsvederlag og vi går efter at få flere kvalifikationstillæg.  Det er også vores indtryk, at unge 
AC’ere har svært ved at få kvalifikationstillæg, hvis de ikke har nået sluttrinnet på lønskalaen. 
Lønforhandlingerne for 2018 er nu i gang og vi TR’ere har travlt med dette. Husk som altid, at den 
vigtigste del af arbejdet for at få lønforbedringer foregår imellem forhandlingerne, og ikke kun når du 
skriver din ansøgning 

GDPR udfordringer 

En anden ting der fyldte en del for de fleste AU ansatte var de nye regler om persondata, GDPR. En god 
lovgivning, som sikrer vores personlige oplysninger bliver behandlet korrekt. Men også en lovgivning, der 
gjorde at mange af os måtte ligge mange arbejdsgange om og finde på nye måder at håndtere fortrolige 
oplysninger. Og de af os der stiftede bekendtskab med Data Dan og Datakøbing husker det nok med 
blandede følelser ….. 

Udbudsstrategi 

Kort efter nytår præsenterede AUs ledelse deres planer for at sende rengøringen på udvalgte dele af 
universitetet i udbud (Tåsingegade, Nord-østre hjørne og en lille del af ST). Dette er også noget som 
optager HSU, ASU og de berørte LSU’er og TR’ere for tiden, da denne udbudsstrategi vil få indflydelse på 
os alle sammen og ikke kun de direkte berørte i rengøringen. Det er vigtigt, at det bliver håndteret på 
fornuftig vis, da vi skal være klar over, at rengøring kun kan være første skridt. 
I en presset offentlig sektor, hvor der er konstant krav om 2 % besparelser, vil udbud være en mulig 
løsning for at finde besparelser. Også andre områder, f.eks. IT, oversættelse, gartnere, kommunikation 
mm. kunne på sigt komme i spil. 

Arrangementer og aktiviteter 

• 2018 – GF 2018 i januar og rundvisning Dokk1 den 7. juni. 



• KS Klubben står ofte for 1 – 2 arrangementer om året. Men vi vil gerne have medlemmerne mere 
inddraget, så har I en idé til et arrangement, hjælper vi jer gerne. 

• Husk KS mange godt arrangementer og kurser i Aarhus og omegn, I finder dem på 
Kommunikation og Sprogs web. Her finder I også den meget aktive Region Midts aktiviteter. 

• Derudover vil jeg også gerne opfordre jer til at se på ’KS dagen’ som afholdes den 9. maj i 
Centralværkstedet. 

  



INVITATION TIL GENERALFORSAMLING 

Forbundet Kommunikation og Sprog, Klubben ved Aarhus Universitet, inviterer alle medlemmer til 
generalforsamling med frokost og underholdende oplæg. 

• Hvornår: Onsdag den 6. marts, fra kl. 13.00 – ca. 15.00 
• Hvor: I lokale M2, konferencecentret Frederik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C 
• Tilmelding: Senest 28. februar via https://events.au.dk/KSgeneralforsamling19/tilmelding 

Dagsorden generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsordenen 
3. Beretning 
4. Indkomne forslag fra medlemmerne 
5. Valg af tillidsrepræsentanter 
6. Valg af medlemmer til klubbestyrelsen 
7. Valg af suppleanter til klubbestyrelsen 
8. Eventuelt 
9. Frokost 
10. Historier fra ’Forligsen’ ved forbundsformand Per Lindegaard Hjorth og chefforhandler Jacob Suhr 

- om de skæve og sjove oplevelser under OK18. 

Vi håber meget på, at der er medlemmer der vil søge valg som klubbestyrelsesmedlem, TR eller 
suppleant. Har du spørgsmål til dette inden valget, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte et af de 
nuværende bestyrelsesmedlemmer. 

Evt. forslag til dagsordenen sendes til Marie Louise Bro Pold, mpold@au.dk, senest 25. februar. 

Mødet er tilrettelagt efter aftale med universitetets ledelse og det forudsættes, at uopsættelige 
arbejdsopgaver løses på forsvarlig vis. 

Vi glæder os til at se jer til generalforsamling og oplæg onsdag 6. marts, som er en oplagt mulighed for 
at møde dit KS-netværk på AU. 

  

 Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for KS Klubben på AU 
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