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Bestyrelsesmøde i KS-klubben
Teams-møde den 23. november 2021 kl.
Deltagere: Karin, Lone, Tinna,Dorte, Lenore, Marianne, Marie, Helle
Afbud: Marie-Louise, Katrine, Helene

1) Nyhedsbrev (deadline)
a.

Referater og materiale fra foredrag (fra GF) findes på hjemmesiden
https://ksklubben.au.dk/
b. Ordbøger/AU-abonnement er tilbage
c. Resultater fra lønforhandlinger – findes på hjemmesiden https://ksklubben.au.dk/
d. Arrangementer – idéer
e. 5 spørgsmål til en KS’er
Der blev besluttet, at der skal sendes et nyhedsbrev ud midt december med
en julehilsen. Derudover skal der også sendes et nyhedsbrev ud efter generalforsamlingen, dvs. i marts/april måned til næste år.
I nyhedsbrevet skal der gøres opmærksom på, at referater og materiale fra foredrag, resultater fra lønforhandlinger (hjælp til lønforbedringer) findes på
hjemmesiden https://ksklubben.au.dk/
Mht. de 5 spørgsmål til en KS’er springer vi punktet over i næste nyhedsbrev,
med mindre Katrine kommer i tanke om en person, der skal interviewes.
2) Hjemmeside
Marianne har opdateret og ryddet op på hjemmesiden, herunder bl.a. skemaet over tillidsrepræsentanter samt diverse links. Marianne retter lidt mere
til, bl.a. ændres siden Science and Technology til Nat og Tech under Find din
KS-tillidsrepræsentant.
Det blev besluttet, at Marianne også skal skrive, at man altid er velkommen
til at kontakte sin TR- både i forhold til lønforhandling og helt generelt.
Dorte fortalte, at litteraturkredsen får lov at bestå lidt endnu. Der er pt. 3
medlemmer.
Karin har skrevet lidt på siderne Historie og Arrangementer.
Historie er inddelt i 3 afsnit: 1) stiftelsen, 2) faglighed og uddannelse (bl.a.
aftaler om korrespondenternes løft, AC overenskomst), 3) 25 års jubilæum
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(jubilæet blev markeret, og det er også nævnt, at Lisbeth fratrådte som formand for klubben efter 18 år).
Arrangementer er også inddelt i 3 afsnit: 1) studieture, 2) foredrag, 3) andre
arrangementer (bl.a. virksomhedsarrangementer). Der skal billeder/foto på
siderne. Vi skal dog sikre, at vi gerne må sætte billederne på. Der er forskel
på, om det er enkeltpersoner eller grupper. Vi kan evt. kontakte personerne,
om det er OK, de kommer på hjemmesiden. Hvis vi har billeder, Karin kan
bruge, er vi velkomne til at sende dem til hende.
Når man skimmer igennem klubbens historie, ser det ud som om, der ikke er
sket noget siden 2004. Derfor spurgte Lone, om vi kunne tænke over, hvilke
initiativer. der har været i klubben siden 2004, så man kan se, at tingene
ikke står helt stille. Det blev besluttet at skrive, at klubben har haft 40 års jubilæum.
3) Evt.
a.

Status ordbøger/AU-abonnement – Lenore
Sagen er i orden nu, og abonnementerne fortsætter. Man er også blevet
opmærksom på abonnementerne højere oppe i systemet. Vi har tidligere
talt om, at dette punkt skulle med i nyhedsbrevet. Det er dog ikke længere
aktuelt.
b. Repræsentantskab – Marie
Marie har været medlem af repræsentantskabet i 2 år, men stopper nu.
Marie har tidligere på måneden skrevet til os, at der skulle vælges nye
medlemmer til repræsentantskabet. Der var dog ingen i blandt os, der ønskede at være med i repræsentantskabet. Da AAU har en repræsentant, er
universitetsverdenen dækket ind.
c. Inddragelse – bestyrelse og menige
Lone og Karin har talt dagsorden og ønsker flere løbende inputs, både fra
bestyrelsesmedlemmerne og de øvrige medlemmer af klubben. Det
samme gælder for arrangementer. Det kunne nævnes i nyhedsbrevet, så
der kommer mere sparring med medlemmerne.
På mødet blev der også talt om, hvordan man ser KS klubben, og hvad
den er til for. Er KS en klub, der ”bare” består af TR og hjælp til lønforhandling, eller er der mere i klubben? Marie foreslog, at vi på hjemmesiden tydeligere skal skrive, hvad KS klubben er sat i verden for. Det kunne
evt. også diskuteres via spørgeskema og på generalforsamlingen (workshop). Marianne laver udkast til spørgeskema i løbet af et par uger, så det
kan sendes med december-nyhedsbrevet.
Endelig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at klubben også er et fagligt/socialt netværk.
d. Nedlukning af uddannelser på AU – betydning for KS?
Vi er uvidende, om der er KS-medlemmer, der bliver berørt at nedlukningerne. Det blev besluttet at se tiden an, bl.a. om der er nogen medlemmer, der skal have hjælp.
Under evt. foreslog Dorte også et arrangement med fremvisning af de nye
lokaler i den nye universitetsby i løbet af foråret

Næste møde (forberedelse til GF) holdes den 11. januar 2022. Følgende datoer er foreslået
til general forsamling: 8., 9. eller 10. marts eller mandag-torsdag i uge 9 og 10 kl. 12.30.
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Karin kontakter forbundet, og hvordan det passer med vores nye forperson. Emnet for generalforsamlingen kunne evt. være hvad og hvor vi vil hen med KS Klubben. Vi kunne evt.
tage udgangspunkt i spørgeskemaet, eller der kunne måske være et oplæg om dette emne.
Marie foreslog også et oplæg om emojis. Der har også tidligere været talt om nudging.
Dorte booker lokale.
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