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Bestyrelsesmøde i KS-klubben 
Teams-møde den 11. januar 2022 kl. 13-14 
Deltagere: Karin, Lone, Marie Louise, Dorte, Marianne, Helene, Katrine, Helle 
Afbud: Tinna, Lenore, Marie 

 

- Oprettelse og håndtering af zoom-rum 
Marie-Louise og Marianne opretter zoom-rum 
 

- GF-punkter 
Susanne, Jacob og Cathrine fra KS vil gerne deltage og skal derfor inviteres. 
 

o Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Vi regner med at Susanne Boberg Sloth gerne vil være det. Refe-
rent: Karin. 
 

o Godkendelse af dagsorden 
Skal sendes ud senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

o Forpersonens beretning  
Det bliver en kort beretning, da der pga. corona og hjemmearbejde ikke 
er sket så meget det sidste år. 
 
Lone ville gerne have inputs til beretningen. 
Der blev foreslået, at beretningen indeholder: 
- noget om hjemmearbejde 
- at klubben gerne ville have holdt et arrangement, men at det har væ-

ret umuligt pga. Covid 19 
- Opfordring til at deltage i KS webinarer/kurser 
- Evt. noget fra KS regi 
 

o Indkomne forslag 
Hvis der kommer nogen 
 

o TR og samarbejdsudvalg 
Der skal afholdes TR-valg inden den 01.03.22, da samarbejdsudvalgene 
igen skal sammensættes på den dato. Derfor vælges der TR samtidig med 
generalforsamlingens afholdelse. 
 

o Valg af tillidsrepræsentanter 
Alle fem er på valg i år. Det er lidt uhensigtsmæssigt, da alle i princippet 
står til udskiftning. Lone og Marianne tager derfor et år mere, så der også 
kan være et overlap med eventuelle nye TR’er. De øvrige tre TR er på 
valg. 
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o Valg af medlemmer til klubbestyrelse 

Marie og Karin sidder endnu et år. Dorte og Helle er på valg. Dorte tager 
et år mere. Helle stopper. 
 

o Valg af suppleanter 
Katrine overvejer, om hun vil fortsætte som suppleant. Der blevet givet 
udtryk for, at det er dejligt med yngre medlemmer (som Katrine er). Det 
er vigtig, at vi har en god bredde på medlemmerne af bestyrelsen. 
 

o Output på spørgeskema 
Marianne præsenterer skemaet på generalforsamlingen. 
Kernegruppen af medlemmer har svaret på vores spørgeskema (10 perso-
ner).  
Medlemmerne er primært interesseret i et fagligt fællesskab, da medlem-
merne har en fælles faglighed. Der ønskes dog stadig sociale arrangemen-
ter samt netværk. Der er ikke det store ønske om ERFA-grupper, da der 
allerede findes mange ERFA-grupper. 
 

o Evt. 
Næste arrangement bliver først til forsommeren. Vi håber, det bliver et 
fysisk arrangement. Arrangementet kan evt. være besøg hos Dorte og Lis-
beth Heilesen, når de er kommet til rette på deres nye kontorer i det 
gamle Kommune Hospital. Vi tænker, det kunne være et spændende sted 
at se, da alle kender til det gamle KH.  
Der kunne evt. også være et arrangement på AUH i Skejby, da det store 
forumbyggeri er færdigt til efteråret. 
 
Vi skal huske at informere Helene om nye medlemmer, og når der stop-
per medlemmer. 
 
Dorte informerede, at læseklubben nu er lukket. 

 
o  

- Oplæg fra KS forkvinde Cathrine 
Forslag til Cathrine som hun kan fortælle om: 

- Fortælle om sig selv 
- KS’ økonomi – kunne være interessant for medlemmerne 
- Hendes visioner for KS 
- Hvilke aftryk ønsker hun at sætte på KS 
- Hendes tanker om arbejdsmarkedet og særligt uddannelsesverdenens område, 

herunder bl.a. udflytning af uddannelser og dimmitentsatser. Særligt udflytning 
af uddannelser er interessant for vores medlemmer og har en direkte indvirkning 
på vores arbejdsplads. KS har været meget tavse omkring dette, hvilket ikke er til-
fældet for DM og DJØF. 

-  
- Evt. øvrige oplæg 

Helene fortalte, at Susanne har henvendt sig, om vi ønsker en ny lønworkshop, 
som skal foregå inden de næste lønforhandlinger (24.02.22). 
Helene vender tilbage til Susanne om, at vi (AU’s KS’ere) er interesseret i et on-
line arrangement i løbet af de første par uger af februar. Der må gerne være noget 
skriftligt materiale til arrangementet, så vi har det i forb.m. lønansøgningerne. 
Det er vigtigt, at mindst en TR deltager i arrangementet. 
 


