
Kære medlemmer af HK 
 
Der er sket mangt og meget på AU siden vi sidst havde generalforsamling.  
 
Det har ikke just været opløftende tider for os, og vi har alle været berørt af kravet om besparelser på AU, og netop 
nu endnu en omstrukturering. Ledelsens beslutning om at spare mange millioner kroner medførte, at vi alle følte 
stor usikkerhed i forhold til vores egen situation. Aldrig tidligere har vi som ansatte på AU været igennem sådan en 
besparelsesrunde, og jeg håber heller aldrig, at det sker igen. 
 
Som ansat på AU er der hele tiden forandringer som enten vedrører os selv eller universitetet som helhed. Sådan vil 
det fortsætte, men vi som TR’ere vil gøre alt for, at de som måtte være bekymrede eller som kommer i problemer, 
hjælpes på bedste vis. Senest er omstruktureringen som pågår netop nu, kilde til frustration, usikkerhed og 
utryghed. De store linjer er trukket op vedr. strukturen, men flere områder og funktioner er endnu ikke forhandlet 
på plads. 
 
Vi håber, at dette vil ske hurtigst muligt, så alle igen har overskud til at koncentrere sig om arbejdsopgaverne og 
forhåbentlig mere tryghed i dagligdagen. 
 
Vi vil ikke lægge skjul på, at vi som tillidsrepræsentanter har haft meget travlt det forløbne år. Ja, det har været 
travlt, men har også været medvirkende til, at vi som bestyrelse og TR’ere for jer, har måtte samarbejde endnu mere 
og har gjort godt brug af vores TR-netværk her på AU. Som mange af jer ved, er vi ikke TR’ere nok til at dække 
samtlige områder. Derfor håber vi, at du vil overveje, at blive en del af TR-holdet til gavn for dine kolleger og 
HK’ernes vilkår og muligheder på AU. Ud over at være der for dine kolleger, vil du selv få mulighed for indflydelse på 
AU, blive en del af et stærkt TR-netværk, gennemgå TR-uddannelse o.m.a. Så tøv ikke, og kontakt gerne 
undertegnede hvis du kunne have interesse i at stille op som TR eller suppleant.  
 
Pga. ovennævnte udfordringer, måtte HK-klubben aflyse den planlagte generalforsamling i 2014, og der indkaldes 
derfor til generalforsamling den 19.1.2015 med denne mail. Bemærk også det efterfølgende møde om de 
kommende lønforhandlinger.  
 
Trods ovenstående problemer og udfordringer, håber vi, at I alle vil få en velfortjent juleferie og at vi ser jer alle til 
den kommende generalforsamling. 
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