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Bestyrelsesmøde i KS-klubben
Teams-møde den 13. april kl. 12.30-13.30
Deltagere: Dorte, Helene, Helle, Karin, Katrine, Lenore, Lone, Marianne, Marie Louise, Tinna
Afbud: Marie

1.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud 3-4 gange om året, afhængigt af indhold.
Det vil være fint, hvis alle byder ind med idéer løbende, så der kan samles sammen hen
ad vejen.
Til næste nyhedsbrev har vi foreløbigt:
- GF – referat og materiale findes på hjemmesiden
- Ordbøger/AU-abonnement – er tilbage
- Evt. status for lønforhandlinger (måske først relevant til det efterfølgende nyhedsbrev)

2.

Ordbøger/AU-abonnement

Som bekendt er ordbøgerne tilbage, og der var enighed om, at der skal gøres en indsats
for at forhindre, at der på ny tages uhensigtsmæssige beslutninger om at afvikle nødvendige værktøjer.
Lenore tager gennem sin leder kontakt til John Westensee.
Se evt. også https://library.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/adgang-til-gyldendals-ordboeger/

3.

Hjemmesiden

Forsiden er opdateret. Bl.a. er KS’ nye logo kommet på siden, og nyhedsbreve og referater har fået hver en knap.
’Litteraturkredsen’ trænger til at blive opdateret. Dorte kigger på det, og vender tilbage
til Karin, som ændrer på hjemmesiden.
’Find din KS-tillidsrepræsentant’ blev opdateret lige inden generalforsamlingen, og
den skal opdateres igen efter lønforhandlingerne.
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’Nyt fra TR og klubbestyrelsen’ trænger også til en oprydning. Marianne kigger på det.
’Lønworkshop’ indeholder materiale af gammel dato. Der er dog flere relevante ting på
siden, som kan være fine at have stående, bl.a. information om rådighedstillæg.
Flere af linkene kan sandsynligvis blot opdateres.
En ny overskrift kunne være ’Hjælp til lønforbedring’ eller blot ’Lønforbedring’. Der vil
også blive linket til denne side fra forsiden.
Helene kigger på denne del.
Endelig skal vi have et nyt emne på hjemmesiden, som handler om KS-klubbens historie. Vi er lidt udfordrede af, at vores mapper er forsvundet fra KS’ arkiv under en oprydning, men der er fundet nogle artikler og nogle kan huske noget, osv.
Karin samler trådene.

4.

Evt.
Hjemmearbejde efter genåbning
Der blev talt om, at det er vigtigt, at der er en åben dialog om hjemmearbejde
fremadrettet.
Der er fra ledelses side fokus på omkostningerne ved at have tomme kontorlokaler stående, mens et betydelig antal medarbejder ytrer ønske om at forsætte med
enkelte eller flere ugentlige hjemmearbejdsdage.
Det er vigtigt, at ledelserne (fortsat) anerkender det arbejder, som udføres hjemmefra. For mange er det en langt mere effektiv måde at arbejde på.
TR-møde
Lone foreslog at TR-gruppen snarest finder et tidspunkt for et TR-møde, hvor
bl.a. genåbning skal tages op. Herunder fokus på, at nogle kan finde det svært at
vende tilbage.

