Generalforsamling i KS klubben ved Aarhus Universitet
Tirsdag d. 9. marts 2021

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Formandens beretning (Lone Hanberg Sørensen)
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Valg af tillidsrepræsentanter
6. Valg af medlemmer til klubbestyrelsen
7. Valg af suppleanter til klubbestyrelsen
8. Eventuelt
Oplæg ved forhandlingschef Jacob Suhr: OK-resultat og lønregulering pr. 1. februar 2021
Oplæg ved Ole Lauridsen: Med hjernen på hjemmearbejde

Generalforsamling i KS klubben ved Aarhus Universitet
Tirsdag d. 9. marts. 2021
Referat

Velkomst ved Lone Hanberg Sørensen
1. Valg af dirigent og referent
Susanne Boberg Sloth blev valgt som dirigent og Marianne Dammand Iversen som referent.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne, og dagsordenen blev
godkendt.
3. Formandens beretning
Se vedhæftet beretning.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke kommet forslag til behandling.
5. Valg af tillidsrepræsentanter
Alle 5 tillidsrepræsentanter er valgt for 2 år og har endnu 1 år tilbage. Tillidsrepræsentanterne er hhv. Lone
Hanberg Sørensen, Tinna Meyer, Marie Louise Bro Pold, Marianne Dammand Iversen og Helene UllerKristensen.
Der vil komme en mindre justering pr. 1. juli 2021. Den vil således ikke have indflydelse på dette års
lønforhandlinger. Efter 1. juli vil Lone Hanberg og Marianne Dammand Iversen være hhv. TR og TR
suppleant for AU HR og AU IT. Det vil blive opdateret på ksklubben.au.dk/find-din-ks-tillidsrepraesentant.
Lone Hanberg opfordrede til, at hvis man har et ønske om at blive TR, så kan man henvende sig til hende.
6. Valg af medlemmer til klubbestyrelsen
På valg er Marie Oue Hansen og Karin Ørbæk Kristensen, og begge blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter til klubbestyrelsen
Christian Haaber Rasch ønsker ikke genvalg, men Katrine Hvid Kaisen og Lenore Messick genopstiller begge
og blev begge genvalgt.
Hvis man har et ønske om at indgå i klubbestyrelsen, er man velkommen til at skrive til Lone Hanberg.
8. Eventuelt
Elsebeth Bisbo opfordrer til at KS Klubben retter henvendelse til HSU i forhold til seniordage. Der er en
oplevelse af, at man argumenterer hårdt for at få disse. Det blev aftalt, at hun sender en uddybende mail til
Marie Louise Bro Pold.

Formandens beretning for 2020
Velkommen
Ved KS-AU er vi 9 bestyrelsesmedlemmer (heraf 5 TR) og 3 suppleanter - der supplerer hinanden
– også på trods af Corona, der har gjort livet hårdt for os alle i år. Nyt blod har givet nyt og konstruktivt input.
Formandskab: Lone Hanberg Sørensen (TR), Tinna Meyer (TR). Bestyrelsen: Dorte Abildskov, Helene Uller-Kristensen, 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 har valgt at stoppe igen (har for travlt) – tak for et godt samarbejde og friskt input.

Året der er gået – og en smule ’21
Vi afholder typisk bestyrelsesmøder 4-5 gange om året – i år har der været færre.
Vores ønske var i år at få større blik for vores faglighed, et initiativ vi håber på opbakning til. Desværre bød 2020 ikke på mange
initiativer pga. Corona. Meld ind, hvis I har noget, vi skal arbejde hen imod.
Som TR ved KS er vi involveret i nedenstående, der gerne også i sidste ende skal få indflydelse på jeres arbejdspladser:
Krænkende adfærd og omgangstone (arbejdspladskultur) - arbejdsmiljø
AU har en del materiale lagt op om dette og vejledning, hvis man føler sig krænket/talt grimt til eller chikaneret.
Hvis du føler sig dårligt behandlet; der er forskellige måder at håndtere dette på: gå til leder, kolleger, arbejdsmiljørepræsentant
TR. Husk, at Leder har pligt til at handle / AMR og TR har ikke pligt (=fortroligt).
Trivsel og APV. (i forbindelse med Corona) Arbejdsmiljø og hjemmearbejde
Arbejdstilsynet har stillet krav om, at Arbejdspladsvurdering skal ajourføres, - idet vi alle oplever store ændringer i arbejdet og
har udfordringer i forbindelse med nedlukning og ændrede arbejdsforhold. Alle LSU’er er og har været involveret i dette og er i
dialog med ledelsen om indsamling og indberetning. Det må formodes, at der kommer udmeldinger om resultatet af dette i
løbet af foråret.
TR er desuden også involveret ved ansættelser og Lønforhandlinger af KS’ere. Lønforhandlinger afsluttes til juni.
Til lønforhandling: Hvis I har søgt og har info, som kan hjælpe jeres TR, så husk at sende det inden forhandlingerne.
Desuden vil jeg gerne igen minde om, at det er vigtigt, at I rækker ud, hvis I har brug for os – eller har spørgsmål.
I 2020 var der sparerunde på Inst. For Klinisk Medicin, Health, på 30 mio. Dette fik indflydelse for KS.
Nu 2021 skal der spares på Tech: Marianne Dammand Iversen er TR for NAT og TECH. Der skal i alt spares 70 mio kr. . Med de
tiltag der er lavet nu med reduktion i bygning, fællesomkostninger, administration, vil der stadig være yderligere besparelser på
ca. 34 mio. på institutterne. Kan være der følger afskedigelser på institutterne for at opnå økonomisk balance.
D. 10 marts er der udmeldinger til institutterne – indtil 25. marts kan der indgås frivillige fratrædelsesaftaler/senioraftaler.
Studietur på stand-by (Bruxelles og Leuven)
5 år siden vi sidst havde en succestur. Vi håber på at kunne komme afsted igen. Indtil videre er det på stand by.
Nyhedsbrevet, - nu med et år på bagen. Det udsendes fra KS-AU, 3-4 årligt.
Redaktionen har været Marie, Katrine og Christian – og disse har samlet input fra bestyrelsen (og andre).
Hvis KS medlemmer har noget, de ønsker at dele med gruppen, er dette en oplagt vej. Skriv til: Katrine Hvid Kaisen, khk@au.dk

Årets arrangementer og aktiviteter – større faglighed - men hvornår bliver det?
KS-Klubben ved AU havde 40 års jubilæum i 2020 – vi udsætter festligholdelsen.
Forbundet KS havde 50 års jubilæum som for Region Midt blev afholdt d. 22.10.2020 på Feast (Århus Ø). Anna Libak (Børsen)
holdt foredrag med titlen ”Sproget som Kampplads”, om den aktuelle samfundsdebat om politisk korrekt sprogbrug,
krænkelsesparathed, hadefuld tale, kønsneutralt og inkluderende sprog, osv. En lærerig og hyggelig aften.

Zoom arrangement med inkluderet julehygge d.15.12.2020. Marie Louise og Marie arrangerede oplæg med Susanne Søes
Hejlsvig – om klimastrategien på AU. (AU’s sustainability-netværk). Herefter var der planlagt snak om coronatid og
hjemmearbejde med en lille goody bag sponsoreret af forbundet.
Kommende arrangementer? Vi håber altid på input fra jer som medlemmer. Gode ideer: værende sig foredrag, rundvisninger
eller kurser?
KS-DAGEN 2021 bliver formodentlig afholdt til efteråret. En spændende og lærerig dag – hold øje.
Husk KS har mange godt arrangementer og kurser i Aarhus og omegn, I finder dem på Kommunikation og Sprogs web-kalender.
KS-Klubbens hjemmeside hedder: ksklubben.au.dk.
Jeg vil gerne takke for et godt år på trods af Corona – glæder mig til det næste.
Dejligt, at I mødte så mange op – også skønt at se nye ansigter - velkommen til.
Glad hilsen
Lone Hanberg Sørensen

