
AC-TAP-klubben er en arbejdspladsklub 

for akademikere og korrespondenter i 

TAP-stillinger ved AU, der er ansat un-

der AC-overenskomsten og er medlem-

mer af forbund under Akademikernes 

Centralorganisation (AC-forbund).  

 

Klubben har et fast underudvalg for 

klubbens tillidsrepræsentanter, AC TAP 

TR Kollegium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folderen findes online her:  https://

medarbejdere.au.dk/fileadmin/
www.medarbejdere.au.dk/actap/Dokumenter/
KlubfolderACTAP.pdf  

Fotograf: Søren Kjeldgaard  

Foto: Lars Kruse  

AC-TAP klubben  

ved Aarhus Universitet 

I AC-TAP klubben kan du møde kollega-

er fra din og andre afdelinger på Aar-

hus Universitet.  

AC-TAP-klubben har over 300 medlem-

mer. Gennem klubben får du et stærkt 

netværk med andre AC-ansatte fordelt 

på hele universitetet. 

 

Bliv medlem af AC-TAP-klubben 

Du bliver medlem af AC-TAP-klubben 

ved at udfylde blanketten på: https://

medarbejdere.au.dk/actapklub/bliv-

medlem/  

Medlemskab er gratis. 
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Faglige og Sociale arrangementer 

AC-TAP-klubben afholder faglige og so-

ciale arrangementer og varetager AC-

ansattes interesser på Aarhus Universi-

tet.  

Klubben har tilbagevendende sociale 

arrangementer, som fx fredagsbar i Aar-

hus eller torsdagsøl i Emdrup, hvor du 

kan møde andre AC-ansatte i uformelle 

rammer.  

Der arrangeres faglige arrangementer, 

som berører relevante temaer såsom 

overenskomst, løndannelse, pension, 

stress, kompetencer og meget andet.  

Som medlem er du altid velkommen 

med forslag til arrangementer/temaer, 

du gerne vil have AC-TAP-klubben tager 

op. 

Klubben har en årlig generalforsamling 

med efterfølgende fællesspisning. 

Du kan læse mere om kommende ar-

rangementer her: https://

medarbejdere.au.dk/actapklub/  

Fotograf: Poul Ib Henriksen  

 

AC-TAP-klubbens formål 

 at fremme medlemmernes faglige, 

sociale og økonomiske interesser 

 at forbedre medlemmernes ar-

bejdsforhold 

 at fremme den faglige og sociale 

kontakt mellem medlemmerne 

 at fremme samarbejdet med andre 

grupper af ansatte ved Aarhus Uni-

versitet 

 at fremme samarbejdet mellem 

klubben og ledelsen 

 at fremme medlemmernes efter- 

og videreuddannelse 

 at dække ansatte i AC-TAP-

stillinger på det samlede Aarhus 

Universitet uagtet geografisk til-

hørsforhold 

 

AC-TAP-klubbens vedtægter findes her: 

https://medarbejdere.au.dk/actapklub/

vedtaegter/  

Fotograf: Lars Kruse  
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