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KS-klub - bestyrelsesmøde 30. sept. 2019  
 
 
Deltagere: Christian, Dorte, Helene, Helle, Lenore, Lone, Marianne, Marie, Karin 
 
Afbud: Katrine, Marie Louise, Tinna 
 
 
 

1. Nyhedsbrev 
 
KS-klubbens første nyhedsbrev var planlagt udsendt i august måned, men er udskudt. 
Indhold i nyhedsbrevet: forhandlingsresultater, nyt fra bestyrelsen, netværksarrange-
menter, reklame for litteraturkredsen. 
Marie og Christian har udarbejdet en skabelon. Første udkast sender de til Marianne 
og Lone, inden det sendes ud.  
Nyhedsbrevet sendes herefter kvartalsvist.  
 
 
2. 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?  
- Referater fra alle møder lægges op.  

Nærmere planlægning i forhold til hjemmesiden tages op til næste bestyrelsesmøde.  
 
 
3. Status for efterårsarrangement 
 
Helle og Dorte har i samarbejde med kredsen arrangeret foredrag af Michael Ejstrup, 
som arbejder i Folketinget.  
Titel: Sproget får det glatte lagen! Faste vendinger i forandring. 
Arrangementet foregår den 11. november kl. 16.30-20.00 og bliver holdt i konference-
centret på AU. Der vil være fællesspisning i Stakladen forinden. 
 
Af tilmeldingen skal fremgå hvorfra man kommer. 
 
Der foreslås et evt. uforpligtende netværks-kaffemøde eller lignende inden arrange-
mentets start, fx fra kl. 15.30. 
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4. Status for studietur 
 
Der har været overvejelser om, hvortil turen skal gå, og det er nu besluttet at det bliver 
til Bruxelles/Leuven. 
Næste møde er primo november. 
 
 
5. Evt. 
 
OK-forhandlinger 
Marie fortalte, at hun for første gang har deltaget ved møde i forhandlingsudvalget for 
offentligt ansatte, hvor Bibiana er seniorrepræsentant. 
Der blev talt om Akademikernes tidsplan og udarbejdelse af krav. Forslag forventes 
klar til nytår og der vil være gennemgang af materialet til marts. 
KS tilbyder at komme ud i klubberne/kredsene i jan/feb. for at fortælle om OK. Der 
gøres opmærksom på, at alle kan indsende forslag til krav. 
Indtil videre er kravene formuleret meget bredt. De omhandler bl.a. længere tid på   
arbejdsmarkedet og kompetenceudvikling. 
 
Desuden blev der gjort opmærksom på, at udviklingen af antal KS’ere er vokset mar-
kant inden for de sidste 10 år. DM og DJØF ligger højere i det private, mens KS ligger 
højere i det offentlige. 
 
 
Opdeling af ST 
ST’s fakultet og institutter ændres fra januar. Der vil blive opdelt i Nat og Tech, og der 
påkræves en ekstra TR. 
Administrativt bliver der ikke lavet en fordeling, i hvert fald indtil videre. 
 
 
Forslag til foredrag 
Lone og Karin har oplevet et foredrag af Alexandra Krautwald, som er forfatter, skri-
bent hos Børsen og beslutningsrådgiver for ministre. Alexandra er oplagt til et fore-
drag i KS-regi – evt. i forbindelse med generalforsamlingen. 
Hvis der kan samles midler til et foredrag (18.000 kr.), kunne man fx vælge et af    
hendes, som har titlen:  
Biases – hjernens psykologiske fælder. 
Dorte undersøger hvordan KS forholder sig til beløbets størrelse. 
 
 
Næste KS-klub bestyrelsesmøde  
Onsdag den 4. december kl. 14.00. 
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