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Bestyrelsesmøde i KS-klubben
Zoom-møde den 28. marts kl. 14.30-15.00
Deltagere: Dorte, Helene, Karin, Lenore, Lone, Marianne, Marie, Marie Louise
Afbud: Tinna

1.

Godkendelse af referat fra BM den 8. februar 2022
Referatet blev godkendt.

2.

Opfølgning på generalforsamling
Der var et fint antal deltagere, men der er ikke den store interaktion, når det foregår via zoom. Vi håber alle på, at det er muligt at mødes fysisk næste gang.

3.

Kommende arrangement
Næste arrangement er et besøg hos Dorte og Lisbeth, som er flyttet til ’Det gamle
KH’. Arrangementet skal foregå torsdag den 16. juni fra kl. 16.00.
Marie undersøger mulighederne for efterfølgende fællesspisning på Aarhus Ø.
Alternativt foreslår Dorte fællesspisning i kantinen.
Dorte sender et billede til Karin, som kan anvendes til invitationen.

4.

Danske sprogseminarer v/Jane Hansen
Lone har fået en henvendelse fra Jane Hansen, som har et ønske om, at KS-klubben reklamerer for hendes kurser. Der er enighed om, at det ikke er en mulighed
at reklamere for eksterne udbydere.
Der var heller ikke umiddelbart stemning for et oplæg på nuværende tidspunkt.
Lone vender tilbage til Jane og informerer hende om dette.

5.

Besøg af Trein Møller fra KS
Marianne har skrevet til Trein om evt. at dele ud af sin viden til et af vores kommende bestyrelsesmøde. Marianne afventer svar.
Der var forslag om, at Trein holder et oplæg via zoom.

6.

Nedlukning af uddannelser på AU
Der var ikke umiddelbart kommentarer til nedlukning af uddannelser. Hvis det
på sigt får betydning for nogle af KS-medlemmerne, tager vi punktet op igen.
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7.

Nyhedsbrev (Marie er ansvarlig)

Marie finder tidligere aftaler om, hvornår og hvor ofte nyhedsbrevet skal sendes ud.
Inputs til nyhedsbrevet
- GF-referat findes på hjemmesiden
- Lønforhandlingerne er i gang (Lone laver et lille skriv herom)
- Arrangementer
o Medlemmernes idéer til arrangementer ønskes
o Invitation til besøg hos Dorte og Lisbeth (endelig har vi mulighed for
at mødes fysisk)
- 5 spørgsmål til en KS’er
o Hvem kan vi spørge? Evt. én fra bestyrelsen?
o Marie overvejer en anden model end de 5 spørgsmål

8.

Hjemmeside

Find din KS-tillidsrepræsentant
Marianne opdaterer oversigten.
Hjælp til lønforbedring
Link til powerpoint-præsentation fra lønworkshoppen i feb. er tilgængelig på siden.
KS-litteraturkreds
Litteraturkredsen er desværre opløst, så information herom er fjernet fra siden.

9.

Evt.

Spørgsmål ved oplæg
Lone opfordrer til, at alle sørger for at forberede 1-2 spørgsmål, når vi har inviteret en
oplægsholder.
KS-frivilligdag
KS afholder frivilligdag den 30. april.
AC-TAP-klubben
Hvis det er af interesse at blive indmeldt og deltage i AC-TAP-klubbens arrangementer, så tag et kig på klubbens website: https://medarbejdere.au.dk/actapklub
Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 10. maj kl. 14.30-15.30.

