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KS-klub - bestyrelsesmøde 4. dec. 2019  
 
 
Deltagere: Christian, Dorte, Katrine, Lone, Marianne, Marie Louise, Tinna, Karin 
 
Afbud: Helene, Helle, Lenore, Marie 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. sept. 2019 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
2. Generalforsamling 
 

a. Tidspunkt 
Tirsdag den 18. februar 2020. 
Begynder med generalforsamling kl. 13.00, spiser frokost og slutter af med et 
foredrag. 
Dorte har sørget for lokale, Karin har inviteret Per, Susanne og Jacob fra KS. 
 

b. Genopstilling/på valg 
 
Formand og næstformand vælges for 2 år, men forskudt.  
Begge er tillidsrepræsentanter. 
Tillidsrepræsentanter er pr. automatik bestyrelsesmedlemmer. 
TR = Helene, Lone, Marianne, Marie Louise og Tinna. 
 
TR’ere skal godkendes til generalforsamlingen. 
Marianne foreslår en opdeling, så hun varetager NAT’s interesser, mens en 
anden/ny TR varetager TECH’s interesser.  
Til generalforsamlingen skal der anmodes om en eller flere TR’ere.  
Marianne fortæller desuden, at der er et godt samarbejde med specialkonsu-
lent Lotte Thiessen ved Administrationscenter ST. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år – halvdelen på valg.  
Marie og Karin er valgt for endnu et år. På valg er Dorte og Helle, som begge 
ønsker genopstilling.  
 
Suppleanter vælges for et år. Lenore, Katrine og Christian ønsker alle genop-
stilling. 
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c. Foredrag 
 
Foredrag med Alexandra Krautwald glippede, da vi ikke kunne anskaffe bevil-
ling udover 10.000 kr. 
 
Vi overvejer i stedet to andre muligheder: 
- Temamodul om nudging/adfærdsregulering ved Marie Louise. 
- Andreas Kjær, som kan fortælle om glidningen fra HK’ere til AC-TAP’er i de 
administrative stillinger ved AU.  
http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dokumenteret-for-foerste-gang-
hkere-er-i-stor-stil-skiftet-ud-med-akademikere-i-aus-administration/ 
 

 
3. OK-forhandlinger 
 
Da Marie ikke kunne deltage til mødet, tages dette punkt med på dagsorden næste 
gang. 
 
 
4. Nyhedsbrev 
 
KS-klubbens første nyhedsbrev blev sendt ud i oktober måned. Der har været positive 
tilbagemeldinger – og mange af dem – så keep going.  
 
Indhold i næste nyhedsbrev (januar 2020):  

- Nyt fra bestyrelsen (input ønskes) 
- Generalforsamling 
- Studieturen 
- Mød en KS-profil 
- Netværksarrangement den 11/11-19 (evt. billeder) 
- Reklame for litteraturkredsen (Dorte input) 
- Vi vil gerne styrke vores faglighed gennem vores fællesskab. Derfor evt. en af-

stemning/idé-kasse e.lign. til, hvordan vi kan gøre mere for medlemmerne, og 
om interessen for kurser (fx i engelsk, i kommunikation osv.).  

 
 
5. Hjemmeside 
 
Christian, Marie, Marianne og Karin har/får adgang til at arbejde med hjemmesiden. 
 
Forslag til indhold: 

- Gode historier, successer 
- Mød en KS-profil 
- Hvad kan du bruge KS-klubben til?  

http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dokumenteret-for-foerste-gang-hkere-er-i-stor-stil-skiftet-ud-med-akademikere-i-aus-administration/
http://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dokumenteret-for-foerste-gang-hkere-er-i-stor-stil-skiftet-ud-med-akademikere-i-aus-administration/
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- Referater (samles og opdeles i BM og GF) 
- Nyhedsbrevene 

 
Der skal være tekst om KS-klubbens formål. 
Stikord: Tankerne bag klubben, samles om fagligheden, sociale arrangemen-
ter, fagligt netværk, kurser (tidligere blev medicinsk engelsk kursus arrange-
ret), vi styrker vores faglige profil ved at indgå i dette netværk.  
Hvornår startede klubben? (Karin har sendt forespørgsel til Lisbeth og er nu 
sendt videre til Jørgen Christian Nielsen, som vender tilbage) 
Hvor mange er vi? 
 
Husk! TAG ET BILLEDE til hjemmesiden, når vi har generalforsamling. 
 

 
6. Status for studietur 
 
Turen går til Bruxelles, forventeligt primo oktober 2020. 
 
Overvejelser/undersøger pt:  
Besøg på Leuven Universitet. Overordnet emne muligvis Bæredygtighed. 
Besøg i Europa-Parlamentet. Plenarsalen og Huset for Europæisk Historie. 
Besøg i Europa-Kommissionen. Emne måske Digitalisering eller Funding. 
 
Derudover arbejdes på foredrag om selvstændig virksomhed (oversættelse og kommu-
nikation – Maries studiekammerat) samt rundvisning i Leuven centrum. 
 
 
7. Afholdt efterårsarrangement 
 
Helle og Dorte arrangerede foredrag af Michael Ejstrup i samarbejde med KS-kredsen. 
Arrangementet foregik den 11. november med titlen Sproget får det glatte lagen! Fa-
ste vendinger i forandring. 
 
Der var 32 deltagere (godt 20 fra AU). Samarbejdet med KS-kredsen, var lidt besvær-
ligt, fordi kommunikationen til kredsen var langsommelig.  
Forinden var der sandwich og hyggesnak, hvilket blev taget positivt imod. Dette bør 
derfor overvejes i forbindelse med andre arrangementer fremadrettet. 
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8. Evt. 
 
Forespørgsel 
 
Lone havde fået en forespørgsel, om KS-klubben evt. ville give en gave i forbindelse 
med arbejdsophør.  
Der var enighed om, at det ikke vil være noget, som skal praktiseres.  
 
 
Næste KS-klub bestyrelsesmøde  
Generalforsamlingen bliver tirsdag den 18. februar, og forinden skal der afholdes nyt 
bestyrelsesmøde (i januar). Dato meldes ud snarest muligt.  
Invitation til generalforsamlingen skal sendes ud senest 14 dage før afholdelse.  
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