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Bestyrelsesmøde i KS-klubben  
 
Teams-møde den 8. februar kl. 11.00-12.00 
 
Deltagere: Christian, Dorte, Helene, Helle, Karin, Lenore, Lone, Marianne, Marie, 
Marie Louise, Tinna 
 
Afbud: Katrine 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra BM den 9. okt. 2020 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
2. Tilrettelæggelse af GF – opgaver/funktioner 
 
Generalforsamlingen afholdes virtuelt den 9. marts kl. 12.00-14.00   
 
Dirigent – Susanne Boberg Sloth – har accepteret 
Referent – Karin – har accepteret 
 
OK/lønregulering – Jacob Suhr (ca. ½ time) – har accepteret 
Karin spørger Jacob, om han kan supplere med nogle gode historier. 
 
Marianne opretter invitation til GF i Conference Manager – vi skal huske de 2 ugers 
varsel, dvs. senest den 23. februar. Sendes både til medlemmer og ikke-medlem-
mer. Marianne beder alle deltagere oplyse mail ved tilmeldingen og sender listen til 
Marie Louise og Marie. 
 
Marie Louise og Marie opretter og håndterer et onlinerum til den virtuelle GF, 
herunder chat og deling af dokumenter – zoom-link sendes til de, som er tilmeldt via 
Mariannes invitation. 
 
Lone anmoder HR-chefen om tilladelse til at afvikle/deltage i GF. 
 
Lenore, Lone og Karin undersøger mulighederne for et foredrag. 
Forslag: Noget om gode råd i forhold til hjemmearbejde. 
 
Valg 
 
Valg af tillidsrepræsentanter (2 år ad gangen) – dvs. alle 5 er valgt endnu 1 år 
Lone, Tinna, Marie Louise, Marianne og Helene 
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Marianne mener, at det foreløbigt går fint uden en ekstra TR, men vi vil til GF alligevel 
reklamere for det. 
 
Valg af medlemmer til klubbestyrelsen (2 år ad gangen) 
Dorte og Helle er valgt for endnu et år 
Marie og Karin er på valg og ønsker begge genopstilling 
Marie gør opmærksom på, at hun kommer til at yde en betydeligt mindre indsats i den 
kommende periode. 
 
Valg af suppleanter (1 år ad gangen)  
Christian trækker sig 
Katrine og Lenore genopstiller 
 
 
3. Trivsel under Corona (v/Lone) 
 
Der er stor forskel på, hvordan trivsel under Corona håndteres fra fakultet til fakultet.  
Det lader sig ikke gøre at finde en fælles løsning for det samlede AU, men på hele AU 
arbejdes der på Corona-APV’er.  
 
Nogle steder opfordres medarbejdere til at huske på, at også familielivet skal fungere, 
mens der andre steder overhovedet ikke tales om det. 
 
Lone spurgte ind til, om vi mener, at medlemmerne i tilstrækkeligt omfang er klar 
over, at TR’erne er til rådighed.  
Den generelle opfattelse er, at medlemmerne er bevidste om muligheden. 
Tinna har haft en del henvendelser. 
 
 
4. Nyhedsbrev 
 
Vi overvejer at udsende nyhedsbrevet 3 gange om året.  
Det kunne fx være i løbet af jan/feb, maj/juni og sept/okt. 
 
Vi udskyder survey’en til efter sommerferien. 
 
 
5. Opsigelse af Gyldendals ordbøger v/Lenore og Tinna 
 
Fakultetsledelserne har sammen besluttet, at AU ikke længere skal have adgang til 
Gyldendals ordbøger. Det er til stor frustration for mange medarbejdere. 
Der er ikke taget højde for, at nogle afdelinger oversætter tekster, som kræver mere 
fagspecifikke opslagsværker.  
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Gyldendal har solgt rettighederne til ordbogen.com, men de opslagsmuligheder, som 
har været tilgængelige hos Gyldendal, er ikke tilgængelige ved opslag i ordbogen.com.  
 
Lenore, Tinna og Helle forsøger via Memsource og samtaler med TAP/VIP at op-
spore, hvor stort behov der er for fagspecifikke opslagsværker.  
De formulerer desuden et brev til Arnold Boon. 

 
 

6. Evt. 
 

Inputs til Lones beretning 
 
Corona 
Lønforhandlinger  
Bestyrelsesarbejde – deles om opgaverne 
Nyhedsbreve 

 
Flere inputs modtages gerne. 
 
 
 

Medlemsliste v/Lone 
 

Helene overtager medlemslisten og overfører til sharepoint. 
 
 

Klubkonto 
 
Dorte har afviklet klubkontoen. 
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