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Bestyrelsesmøde i KS-klubben  
 
Teams-møde den 10. september kl. 12.30-13.30 
 
Deltagere: Dorte, Helle, Karin, Lone, Marie Louise, Tinna 
 
Afbud: Helene, Katrine, Lenore, Marianne, Marie 
 
 
 

1. Nyhedsbrev (Katrine er ansvarlig, Marie er sparringspartner) 
 
Inputs til nyhedsbrevet 

- GF-referat og -materiale fra foredragene findes på hjemmesiden 
- Ordbøger/AU-abonnement er tilbage 

Se evt. https://library.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/adgang-til-gyldendals-
ordboeger/  

- Resultater for lønforhandlinger 
- Arrangementer 

Et skriv til medlemmerne, om de har idéer/ønsker til arrangementer, og om 
nogen har mod på at lave eller hjælpe til med et arrangement  

- 5 spørgsmål til en KS’er (mangler bud på, hvem der kunne interviewes) 
 

 
 
2. Hjemmeside 
 
Forsiden (Karin) 
Vi overvejer nyt billede, da det nuværende er 5 år gammelt, og da billeder kræver 
skriftlig godkendelse af alle genkendelige personer, som optræder på det. 
 
Find din KS-tillidsrepræsentant (Marianne og Helene?) 
Skal opdateres: Lone er nu TR for HR og IT, Marianne forbliver TR suppleant 
 
Vedtægter (Karin) 
Ingen ændringer påkrævet 
 
Hjælp til lønforbedring (Marianne og Helene?)  
Marianne og Helene har samlet informationen fra ’Nyt fra TR og klubbestyrelsen’ og 
’Lønworkshop’ til én side med overskriften ’Hjælp til lønforbedring’.  
Siden skal opdateres, så vi undgår døde links, og vi skal passe på, at det tilgængelig 
materiale ikke er forældet.  
Desuden skal ’Lønforhandlinger 2021’ lægges på siden.  

https://library.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/adgang-til-gyldendals-ordboeger/
https://library.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/adgang-til-gyldendals-ordboeger/
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Nyhedsbreve og Referater (Karin) 
Opdateres løbende. 
 
KS-litteraturkreds (Karin – med løbende info fra Dorte) 
Dorte her sendt opdatering af siden om ’Litteraturkredsen’, og det er opdateret. 
Vi blev enige om at fjerne medlemmernes navne. Er gjort. 
  
Historie (Karin) 
Karin har fået en del materiale hovedsageligt fra Lisbeth Heilesen og er i gang med at 
beskrive KS-klubbens historie. Det er dog temmelig omfattende, og der er i øjeblikket 
kun materiale frem til 2004.  
Der var enighed om, at historien kun skal indeholde en ganske kort beskrivelse af 
hvornår og hvorfor klubben opstod. 
Karin laver et udkast. 
 
Arrangementer og kurser (Karin) 
Der var enighed om, at det er en god idé at lave en side om arrangementer, kurser og 
studieture for at vise, at der både arbejdes med faglige og sociale tiltag. 
Siden skal ikke være fyldestgørende, men kun vise et udpluk. 
Karin laver et udkast. 
 
 
3. Faglighedsundersøgelse 
 
Lone deltog i KS’ generalforsamling den 9/9, hvor Per fortalte om resultatet af den fag-
lighedsundersøgelse, som blev lavet i marts måned.  
Tallene viser, at der er stor ændring i typen af arbejdsopgaver, når man inddeler i for-
skellige aldersgrupper.  
De yngre KS’ere (20-35 år) arbejder meget i retning af marketing og kommunikation, 
mens ældre KS’ere (50+) typisk arbejder mere med sprog og som generalist. 
Undersøgelsen viste desuden, at der er øget fokus på rådgivning og sparring, projektle-
delse og -koordinering samt på det digitale.  
Lone foreslog, at vi fremadrettet tager dette med i vores overvejelser i forhold til vores 
arrangementer, så vi måske i højere grad også kan ramme de yngres interesser.  
 
 
4. Evt. 

 
Medlemsliste (Helene) 
Husk at kontakte Helene, når I får kendskab til nye medlemmer eller medlem-
mer, som har forladt AU. 
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Referater 
Helle tager sig af de næstkommende referater. 
 
Ordbøger/AU-abonnement (Lenore) 
Lenore tager gennem sin leder kontakt til John Westensee angående en snak om 
fastholdelse af de forskellige abonnementer. 
Da Lenore ikke kunne deltage i dette møde, får vi en status til næste møde.  
 
40-års jubilæum 
Der var enighed om, at der ikke skal arrangeres noget i forhold til jubilæet, som 
fandt sted under Corona-nedlukningen. 
 
Trivsel 
Der er stor forskel på, hvor stor en fleksibilitet, der ydes medarbejderne, hvad an-
går hjemmearbejdspladser.  
En del kan nemt aftale hjemmearbejdsdage med nærmeste leder, mens en del op-
lever, at det er svært at få lov at tage en hjemmearbejdsdag. 
 
Næste møde 
Næste møde er den 23. november, hvor vi forsøger at mødes fysisk.  
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