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Bestyrelsesmøde online mandag den 20. september 2021 med start kl. 9.00  
 
Deltagere: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Kim Nielsen (KN), Niels Overgaard Andersen 
(NOA), Jan Kvistgaard (JK), Dorthe Anneberg (DA), Pernille Nordahn Sonne (PNS)                                                                             
 
                                                                                                                                            Referent: Dorthe Anneberg 

Dagsorden: 
 

1. Protokol og interne skrivelser 

2. Årskursus 

• Gennemgang af Årskursus 2021 

• Forslag til foredragsholdere til Årskursus 2022 

3. Økonomi 

4. Tillidsrepræsentanter 

• Kommende kurser 

• Kontakt til tillidsrepræsentanter 

• Godkendelse af nye tillidsrepræsentanter – Ribe Stift 2 tillidsrepræsentanter 

5. Medlemspleje 

• Medlemskampagne 

• Kontakt til nyansatte 

6. Sekretariatsudvalget 

• Referat fra mødet den 15. september 

7. Serviceforbundet 

8. Uddannelses- og brancheudvalg 

9. Medieudvalg 

• Medlemsbladet 

• www.kirketjener.dk 

• Nyhedsbreve 

10. OK21 

11. Lønforhandlinger 

12. Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

13. Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

14. ”Min A-kasse” og OAO 

15. Eventuelt 

• Næste møde den 1. og 2. november hos Serviceforbundet. Mødet er fra 9-17 begge dage. Begge dage skal 

afsættes til møde.  

 

 

 
 

Ad. 1: Protokol og interne skrivelser 

• Bestyrelsen evaluerede mediernes dækning af det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken. Der har 

været fokus på københavnske kirketjenere. Formanden er interviewet til medier og i 

nyhedsbrevet for september kommer han med uddybende kommentarer.  

• NOA går på pension 31.12.2021. Det betyder, at. 2. suppleant Troels Klamer indtræder i 

bestyrelsen.  

 

Ad. 2: Årskursus 2021 

• Huskelisten blev gennemgået – medfølger dette referat. Vi er klar til Årskursus 2021. 

• Forslag til foredragsholdere 2022:  

KN: Tema: efter arbejdslivet/et godt arbejdsliv/uddannelse – GS spørger Athenas om forslag til 

foredragsholdere - inden næste bestyrelsesmøde.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirketjener.dk/
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Ad. 3: Økonomi 

 
Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.08.21 

   
Nr. Navn Perioden Budget % af budget 

  INDTÆGTER   

  
1100 Medlemskontingenter 615.849,61 951.000,00 65 

1110 Begravelseskasse 240,00 

  
1115 Passive medlemmer 20.050,00 20.000,00 100 

1120 Indbetalt årskursus 365.200,00 950.000,00 38 

1130 Indsamlet årskursus 0,00 2.500,00 0 

1140 Modtagen bod m.v. 0,00 

  
1300 Abonnenter på KT-bladet 3.200,00 2.000,00 160 

1310 Stillingsannoncer i KT-Bladet 33.600,00 70.000,00 48 

1320 Annoncer i KT-Bladet 49.320,00 65.000,00 76 

1390 Kirketjenerkurser 0,00 10.000,00 0 

1425 Afkast Jyske Bank investering 0,00 

  
1450 Renter af Bank konto 0,00 

  
  INDTÆGTER 1.087.459,61 2.070.500,00 53 

  

 

  

  
  UDGIFTER   

  
2050 Frikøb bestyrelsesmedl. 82.364,32 155.000,00 53 

2100 Bestyrelse 53.841,36 55.000,00 98 

2120 Møder vedr. uddannelse 0,00 20.000,00 0 

2140 Tillidsrepræsentanter 0,00 0,00 

 
2150 Stiftsmøder 0,00 12.000,00 0 

2160 Møder Kirkeministeriet 2.713,44 10.000,00 27 

2170 Møder OAO, K.Sekr. og lign 0,00 10.000,00 0 

2200 Udgifter vedr. forhandlinger 0,00 10.000,00 0 

2250 Årskursus 27.200,00 950.000,00 3 

3100 Kirketjenerkurser 1.511,00 10.000,00 15 

5010 Bredbånd / foreningstlf. 8.210,00 16.000,00 51 

5040 Kontorartikler 865,00 1.000,00 87 

5041 EDB-omkostninger 14.145,69 15.000,00 94 

5042 Hjemmeside 9.840,79 8.000,00 123 

5050 Porto 0,00 1.500,00 0 

5055 Diverse Gebyr 1.676,96 12.000,00 14 
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5060 Forsikringer 0,00 0,00 

 
5065 Revisor 2.875,00 25.000,00 12 

5070 Div. blade, retsregler og lign 7.825,00 5.000,00 157 

5081 Bestyrelsesvederlag 253.844,00 347.000,00 73 

5082 Sekretariat 312.206,32 415.000,00 75 

5090 Kontingent OAO 0,00 0,00 

 
5100 Gaver 554,00 2.000,00 28 

5150 Medlemskampagner 0,00 10.000,00 0 

5300 Diverse 0,00 1.000,00 0 

5400 Kirketjenerbladet 55.970,00 90.000,00 62 

5450 Porto KT-Bladet 26.672,05 40.000,00 67 

5460 Urafstemning 0,00 5.000,00 0 

5510 Begravelseshjælp 15.000,00 6.000,00 250 

5520 Kassedifference 0,00 0,00 

 
5530 Kursregulering værdipapirer 0,00 0,00 

 
5540 Renter SKAT 44,53 0,00 

 
5550 Renter bankindestående 0,00 0,00 

 
  UDGIFTER 877.359,46 2.231.500,00 39 

  PERIODENS RESULTAT 210.100,15 

  

    

     

    

     

     

     

     

     

     

• JK: På indtægtssiden ser det godt ud, i hvert fald med hensyn til kontingenter. 

• GS: Det skal overvejes om aktierne skal sælges nu.  

• GS: Vedrørende medlemsafregningen fra Serviceforbundet – der er spørgsmål, som JK får 

afklaring på inden næste møde. 

 

Ad. 4: Tillidsrepræsentanter  

• Orientering ved PH:  

• Der er begyndende kommunikation til tillidsrepræsentanterne, hvilket er positivt. 

• Deltagere ved Teams møderne - ud af 25 tillidsrepræsentanter deltog 5, hvoraf 2 var 

bestyrelsesmedlemmer. I ét stift mødte ingen op. Det giver et billede af situationen.  

• Bestyrelsen skal melde afbud hvis de ikke kan deltage i Teams møder.  

• Nye Teams møder afholdes i løbet af efteråret. 

• Årets tillidsrepræsentant – beslutningen er, at vi fortæller vores tillidsrepræsentanter, at 

muligheden findes.  

• PH, KN, PNS og NOA er tilmeldt tillidsrepræsentantkurset i oktober. Der er 1 ledig plads. Den 

tilbydes nye tillidsrepræsentanter efter ”først til mølle” princippet.  
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• Aalborg Stifts nye tillidsrepræsentant er sygemeldt, og figurerer derfor ikke på oversigten over 

tillidsrepræsentanter.  

• PNS er i gang med at digitalisere tillidsrepræsentantmappen. Det vil sige, at nye 

tillidsrepræsentanter fremover modtager en mail med relevante links, samt ”5 hurtige” – hvad vil 

det sige at være tillidsrepræsentant? 

• På næste bestyrelsesmøde skal der træffes beslutning om, hvad vi gør med de 

tillidsrepræsentanter, som ikke åbner mails, og som vi ikke kan komme i kontakt med.  

• Opdateret TR-liste sendes ud senest 15. oktober.  

• Opfordring fra PNS til fremadrettet at anmode om kvittering for læst mail – måske også 

præcisere det i mailen.  

• Godkendt: 2 tillidsrepræsentanter i Ribe Stift og 1 i Helsingør Stift.  
 

 

Ad. 5: Medlemspleje 

• Medlemskampagne: 

Månedsfri kontingent: Der er 55 ny-indmeldte, og af dem er 13 på opfordring. December holdes 

kontingentfri og skrives som 0-afregning på opkrævningen. Det sørger JK for.  

• Kontakt til nyansatte: 

DA kontakter nyansat kirketjener i Viborg Stift – efter aftale med tillidsrepræsentanterne.  
 

Ad. 6: Sekretariatsudvalget 

• Referat fra mødet den 15. september – GS og PH deltog:   

Økonomien blev diskuteret – udgiften til Sekretariatet stiger til 475.000 kr. i 2022. Årsagen er 

blandt andet, at vi har medlemsfremgang og FAKK har faldende medlemstal.  

Samarbejdet med Serviceforbundet fungerer rigtig godt.  

Sekretariatets fremtid – Jette Jensen på kontoret er gået ned i tid, men der er ingen planer om at 

flytte Sekretariatet væk fra Sdr. Omme.  

Det kontor Benny Rosenqvist benytter forsøges udlejet – han arbejder oftest hjemmefra. 

PH har foretaget oprydning af arkivet – det er nu så godt som overstået.  

Næste møde: tirsdag den 8. februar 2022 kl. 10.00 i Sdr. Omme. 
 

Ad. 7: Serviceforbundet 

• Den 29. oktober kl. 11 afholder de faglige organisationer og den nye kirkeminister møde.  

• Det var den helt rigtige beslutning, at vi kom med i Serviceforbundet. Vi bruger dem til 

nyhedsbreve, bladartikler, råd og vejledning og meget mere. I det hele taget møder vi altid et 

professionelt og imødekommende team. 
 

Ad. 8: Uddannelses- og brancheudvalg 

• Brancheudvalgsmøde i Kompetencesekretariatet afholdt som onlinemøde. 

• Nyt møde aftalt til 1. november.  

Ad. 9: Medieudvalg  

• Vedrørende kritisk sygdom: Beløb på hjemmesiden og beløb, der figurerer i det cirkulære, man 

linker til, er ikke enslydende. GS og PNS sørger for, det bliver rettet.  

• GS orienterede fra afholdt møde med Karolina Thomsen, JS Danmark angående vores 

kommende brochure. Udover GS deltog PH, PNS og DA. Vores forventning er, at resultatet 

bliver rigtig godt. Den skal blandt andet sendes til nyansatte, bruges til Stiftskredsmøder og 

uddeles på Årskursus 2022.  

• GS: Antallet af stillingsannoncer til blad og hjemmeside er nedadgående. Hvad skal der til for at 

nå ud til menighedsrådene? Det overvejes af bestyrelsen og tages op på næste møde. 

• Medieudvalget overtager arbejdet med fremstilling af en plakat. Nærmere information senere.  
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• Nyhedsbrevet: Stabil og god åbningsprocent og mange høje klikrater. PNS og DA afholder 

redaktionsmøde med Karin Skolnik, Serviceforbundet, én gang om måneden og samarbejdet 

fungerer rigtig godt.  

 

• Facebook: Vores opslag bliver set af mange og der er god interaktion. Vi rammer målgruppen 

rigtig godt. Opslagene fungerer bedst med billede og links til artikler mv. De læses af flest, hvis 

der er en teaser i form af et citat fra artiklen. Det fungerer fint med en planlagt publiseringsplan 

f.eks. for 1 uge ad gangen, men der er selvfølgelig også plads til nyheder.  

 

• Bladet:  Ny annoncør: DanLamp, Aabenraa. Sidste måneds artikel omkring Genforeningen og 

kirketjenerne i Haderslev har fået ros. I november bladet er der planlagt en artikel om 

Serviceforbundet og vores samarbejde med dem. Derudover kommer der billeder og tekst fra 

Årskurset. Werk (trykkeriet) printer november bladet og vil derefter regne på en mulig besparelse 

i forhold til trykudgaven. Der bliver også taget et alternativt tilbud. Med hensyn til distribution, 

så fortsætter vi med PostNord indtil videre. Fra og med årsskiftet 2022 vil vi, om muligt, tilbyde 

medlemmerne at fravælge papirudgaven og i stedet modtage et link til en digitaludgave. PNS har 

møde med Serviceforbundet den 30. september om det. Det er også fra årsskiftet, at bladet 

udkommer den 15. i måneden – det vil sige, at første blad i 2022 udkommer 15. februar. 

Ændringerne og ny deadline formidles ud i løbet af oktober måned.  

  

• Intern Facebook politik – retningslinjer til det bestyrelsesmedlem, der har ansvar for 

Facebook: Vores målgruppe er kirketjenere. Hovedsageligt vores medlemmer. Facebooksiden er 

offentlig og bliver læst af andre end medlemmer af Danmarks Kirketjenerforening. Bestyrelsen 

vælger et medlem til at have ansvaret for at poste indhold på Facebooksiden, efter de, i 

bestyrelsen, vedtagne retningslinjer. Vi poster fagrelevante nyheder og information om vores 

arbejdsområde, her i blandt information om kurser. Medlemstilbud skal komme det enkelte 

medlem personligt til gode. Vi bestræber os på at svare på henvendelser fra medlemmer hurtigst 

muligt, og indenfor 24 timer. Vi bestræber os på at poste 3 gange om ugen. Vi anerkender 

medlemmers interaktion på Facebooksiden med kommentarer, likes og eventuel deling af 

eksempelvis billeder fra Stiftskredsmøder og kurser.   

 

• Ekstern Facebook politik – postes i vores bio 

Hvem, hvad, hvornår: Vores Facebookside er et sted, hvor du kan finde aktuel information om 

Danmarks Kirketjenerforening, bestyrelsens arbejde samt fagrelevante emner. Du kan se tilbud 

fra vores samarbejdspartnere og få en mere direkte og uformel dialog med os. Det er som 

udgangspunkt medlemmer af bestyrelsen, som poster på siden og som besvarer dine spørgsmål. 

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt og bestræber os på at svare i løbet af 24 timer. Kræver 

din henvendelse at vi får personfølsomme oplysninger fra dig, vil vi altid henvise dig til at ringe 

til os eller sende en privat besked, da vi ikke behandler personfølsomme oplysninger på 

Facebook.  

Debat og tone: Vi er på Facebook fordi vi gerne vil i kontakt med dig, og vi vil gerne gøre dine 

muligheder for at komme i kontakt med os lettere. Vi respekterer dine holdninger – både når du 

stiller dig kritisk overfor os, og når du giver os positiv feedback. Når du debatterer med os eller 
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andre af vore følgere, så skal det foregå på en sober måde og i en god tone. Vi holder altid god 

tone overfor dig, og vi forventer, at du gør det samme. Vis hensyn og respekt for andre og i 

forskellige synspunkter. Indlæg som er krænkende, chikanerende, diskriminerende, stødende, 

hadske, racistiske, sexistiske eller særligt ukonstruktive, vil blive slettet.  

 
 

 
.  

Ad. 10: OK21 

• Kommentarer til cirkulære og overenskomst er sendt til Kirkeministeriet.  

Ad. 11: Lønforhandlinger 

 

• Forløber planmæssigt.  

• Lønforhandling vedrørende en tjenestemandsansat er nu afsluttet.  
 

Ad. 12: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

 

• Medlemssager gennemgået.  

 

Ad. 13: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

 

• Til næste møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg er ”medarbejderen som ressource person” og 

kommunikation sat på dagsordenen. 
 

Ad. 14: ”Min A-kasse” og OAO 

 

• Intet til punktet  
 

Ad. 15: Eventuelt. 

 

• Næste møde den 1. og 2. november hos Serviceforbundet – fra kl. 9-17 begge dage. Jyderne 

kører søndag aften, og GS bestiller 2 x overnatning til 3 personer. KN finder et sted at spise og 

bestiller bord til mandag aften.  

• Mødet mandag eftermiddag den 1. november kl. 14 – ”Gå hjem-møde”. GS undersøger om det er 

relevant for os.  

• Forslag om at få et selvstændigt punkt på dagsordenen: Orientering fra diverse udvalg. Både dem 

under Kirkeministeriet og dem under Serviceforbundet – blandt andet Folkekirkens 

Arbejdsmiljøråd og IT og Administration.  

. 

 
 

 


