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Generalforsamling i KS-klubben ved Aarhus Universitet
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 13.00

1.

Valg af dirigent og referent

2.

Godkendelse af dagsordenen

3.

Formandens beretning

4.

Indkomne forslag fra medlemmerne

5.

Valg af tillidsrepræsentanter

6.

Valg af medlemmer til klubbestyrelsen

7.

Valg af suppleanter til klubbestyrelsen

8.

Eventuelt

Frokost
Oplæg og workshop om OK21 ved KS’ forhandlingschef Jacob Suhr

Velkomst ved Lone Hanberg Sørensen.

1.

Valg af dirigent og referent

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

2.

Godkendelse af dagsordenen

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne, og
dagsordenen blev godkendt.
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3.

Formandens beretning

Se venligst vedhæftede beretning.

4.

Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke kommet forslag til behandling.

5.

Valg af tillidsrepræsentanter

Lone Hanberg Sørensen, Marianne Dammand Iversen, Marie Louise Bro Pold, Tinna
Meyer og Helene Uller-Kristensen (sidstnævnte pt. på barsel) ønskede alle genopstilling som TR, og alle blev genvalgt for 2 år.
Tillidsrepræsentanterne er medlem af LSU, ASU m.fl. og indgår desuden i et nært
samarbejde med AC-TAP-kollegie-sammenslutningen. Der er derfor mulighed for stor
medindflydelse.
Overvejer nogen at blive TR, vil man blive klædt godt på via sparring med KS, KS’
kurser og det nære samarbejde i TR-gruppen. Meld endelig ind til KS-klubben, hvis du
skulle være interesseret. Det kunne fx være til at varetage TECH’s interesser.

6.

Valg af medlemmer til klubbestyrelsen

På valg var Dorte Abildskov og Helle Hjort Christiansen, og begge blev genvalgt.

7.

Valg af suppleanter til klubbestyrelsen

Lenore Messick, Katrine Hvid Kaisen og Christian Haaber Rasch blev alle genvalgt.

8.
8.1

Eventuelt

Studietur til Bruxelles og Leuven
Karin Ørbæk Kristensen fortalte, at planlægning af turen er godt i gang i samarbejde
med Ellen Noer, Elsebeth Bisbo og Ann Eg Mølhave.
Den foreløbige plan er, at turen foregår fra torsdag (morgen) den 1. oktober til mandag
(aften) den 5. oktober 2020.
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Der planlægges bl.a. besøg i EU-Parlamentet, i EU-Kommissionen og på KU-Leuven.
Derudover foredrag og besøg i Leuvens Unesco-kvarter.
Der vil snarest blive sendt et foreløbigt program ud til KS-medlemmerne, og i den
sammenhæng vil der bliver spurgt om tilkendegivelser.

8.2

To nye fakulteter
Marie Oue Hansen fortalte om opdelingen af ST, som nu er Nat og Tech.
De to fakulteter får et delt administrationscenter, og p.t. skaber det manglende klarhed
for medarbejderne om, hvordan opgaver skal fordeles, og hvor grænsefladerne er. Der
er udarbejdet analyser for at identificere, hvilke opgaver der bedst håndteres i et fælles
administrationscenter (shared services), og hvilke opgaver der er behov for at få dækket hos det enkelte institut/fakultet (dedikerede services).
De to nye fakulteter forventes stille og roligt at glide fra hinanden, og derfor skal shared services hvert år gennemgås mhp. en vurdering af, om flere opgaver skal overgå til
dedikerede services.
Nat-Tech Uddannelse står desuden foran at skulle flytte til Navitas, hvilket kan være
svært, da man dermed flytter væk fra kolleger, som man har et tæt samarbejde med,
ligesom det skaber afstand til mange af de studerende.

8.3

Ros fra Per
Per roser TR’erne for det store arbejde de yder, og den megen tid de bruger på at
hjælpe medlemmerne. Per gør desuden opmærksom på, at medlemmerne skal lytte til
Lone, når hun siger, at vi skal være stolte af vores fag.
Der er også ros til bestyrelsen, som gør et stort stykke arbejde med forskellige arrangementer. Disse arrangementer hjælper med til, at forbundet kommer tættere på medlemmerne.
KS-Klubben ved Aarhus Universitet er én af de bedst fungerende og mest aktive klubber.

8.4

Tak til Marie Louise
Lone takkede Marie Louise for det store arbejde, hun har udført som forkvinde for KSKlubben frem til marts 2019. Derudover for det store arbejde Marie Louise stadig gør
som bestyrelsesmedlem i KS-klubben og i særdeleshed som TR.

Frokost
Oplæg og workshop om OK21 ved KS’ forhandlingschef Jacob Suhr
Oplægget om Team Rynkeby ved Nikoline Ohnemus Christensen måtte desværre
aflyses, men vi vil forsøge at lave et arrangement senere, hvor vi inviterer Nikoline til
at holde oplægget.

Formandens beretning for 2019
Velkommen til alle jer KS’ere ved AU.
Flokken af bestyrelsesmedlemmer og TR i KS er blevet udvidet, og det er dejligt med de nye, der er kommet til – og som
supplerer de allerede siddende med ny og konstruktiv vis.
Formandskab: Lone Hanberg Sørensen (TR), Tinna Meyer (TR)
Bestyrelsen: Dorte Abildskov, Helene Uller-Kristensen (TR), Helle Hjorth Christiansen, Karin Ørbæk Kristensen, Marianne
Dammand Iversen (TR), Marie Oue Hansen, Marie Louise Bro Pold (TR)
Suppleanter: Katrine Hvid Kaisen, Lenore Messick, Christian Haaber Rasch

Gennemgang af året der er gået
Vi afholder typisk bestyrelsesmøder 4-5 gange om året.
Et nyt tiltag er, at vi håber på at få større blik for vores faglighed – og vil meget gerne bakke op om initiativer i den retning. Byd
endelig ind.
Nyhedsbrevet, et nyt inititativ:
Det udsendes fra KS-AU,– ca. 4 gange om året
Marie, Katrine og Christian er de primære personer og de får input fra bestyrelsen (og andre).
Bl.a. er planen, at man hver gang skal møde en ny KS-profil, for at give indblik i vores forskellige profiler på AU. Derudover de
oplysninger, som vi i bestyrelsen tænker kan have interesse for medlemmerne.
Delingen af ST til Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences.
Nat; dekan Kristian Pedersen, Tech: dekan Eskild Holm Nielsen
1. januar 2020 er to nye fakulteter etableret på AU.
NAT omfatter de klassiske naturvidenskaber:
biologi,
fysik og astronomi,
kemi,
geologi,
matematik,
datalogi,
molekylærbiologi og
nanoscience.

Tech vil have primære aktiviteter inden for
ingeniørvidenskab,
agroøkologi,
fødevarer,
husdyrvidenskab,
biologi og
miljøvidenskab. Fakultetet har også ansvar for myndighedsrådgivning
blandt andet i følge til kontrakter indgået med Miljø- og
Fødevareministeriet.

Administrationen er stadig én for Nat Tech – Marie fortæller om dette efter valget.
Vi håber, at et medlem kan have lyst til at bliver ny TR til Tech, for at have en person tæt på dette fakultet.

Der er varslet sparerunde på Institut for Klinisk Medicin på 30 Mio over de kommende 4 år. I den forbindelse har der været
afholdt ekstraordinært LSU over flere omgange, hvor bl.a.TR bliver medinddraget i processen.
Studietur til Bruxelles og Leuven.
Det er nu 4 år siden vi sidst havde en succestur og heldigvis er der nye folk, der arbejder på at få det til at lykkes igen.
(præsenteres af udvalget under eventuelt)

Lønforhandling – husk at arbejde jer hen mod dette hele året, bl.a. også til MUS.
Det er vigtigt at opnå nye kompetencer og bruge dem – og demonstrere at man bruger dem.
I forbindelse med lønforhandling kan det være en rigtig fin ide at sende ekstra information til din TR (klæd din TR på) eller
kontakt hende, hvis du har spørgsmål til lønforhandling.
Fristen er d.24.2. og forhandlingerne formodes afsluttet til juni.

Årets arrangementer og aktiviteter
Afholdte:
13.6.

Guidet tur ved Kulbroen/Sydhavnen med spisning i Madklubben bagefter.
kreative og idérige initiativer, som i øjeblikket er med til at åbne en hidtil gemt bydel op for aarhusianerne.

23.10

Trivsel på AUH, specifikt på Institut for Klinisk Medicin.
Tværfagligt arrangement på AUH blev afholdt i samarbejde med KS (Susanne Boberg Sloth var foredragsholder).
Der blev talt om arbejdsglæde - at sige nej på den pæne måde og generelt at turde.

11.11.

KS Klubben og bestyrelsen for KS Midtjylland, inviterede til arrangementet 'Sproget får det glatte lagen! - Dansk
sprog i forandring'. Michael Ejstrup, der har mange års erfaring inden for sprogforskning, gjorde os klogere på
talemåders udvikling inden for den danske kultur - og fik os til at trække på smilebåndet, med eksempler på,
at verden er af lava. (32 deltager, heraf ca. 20 fra AU)

special
info

Bemærk initiativet: Ny taletid til det mangfoldige sprog – ”som man siger” – over hele landet:
”Som man siger' er en podcast og et projekt om det mangfoldige danske talesprog.
Fra hele landet og alle hjørner af talesproget skal du høre kendte og ukendte stemmer med hver deres klang,
kulør og identitet.

Kommende arrangementer?
Vi har selv et par emner i støbeskeen, nu bl.a. også det foredrag som desværre blev aflyst på Generalforsamlingen.
Vi håber altid på input fra jer som medlemmer.
Gode ideer: værende sig foredrag, rundvisninger eller kurser?
KS til Frivilligdagen. Scandic Bygholm Park i Horsens; Lørdag, 21. marts 2020 - 10:30 til 17:30
KS-DAGEN 2020 bliver i år afholdt d. 29 april i Aarhus på Centralværkstedet
Husk KS har mange gode arrangementer og kurser i Aarhus og omegn, I finder dem på Kommunikation og Sprogs web

Dejligt at I mødte så mange op.
Lone Hanberg Sørensen

