
Bestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2022 på Hotel Nyborg Strand, Østersøvej 2, 5800 

Nyborg 

Mødestart: kl. 09.00 

Deltagere: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Jan Kvistgaard (JK), Kim Nielsen (KN), 
Pernille Nordahn Sonne (PNS), Dorthe Anneberg (DA). 

Afbud: Troels Klamer                                                                                                      Referent: Dorthe Anneberg 

Dagsorden:  

Pkt.  1: Protokol og interne skrivelser 

Pkt.  2: Tillidsrepræsentanter 

• Godkendelse af Tillidsrepræsentanter 

• TR-Mappen 

• Vedtægter for Tillidsrepræsentanter 

Pkt.  3: Økonomi 

• Udkast til Årsregnskab 2021 

• Resultatopgørelse til og med februar 2022 

Pkt.  4: Medlemspleje 

• Orientering fra Benny Rosenqvist om medlemssager - online 

• Informations-/velkomstbrev, samt kontakt til nyansatte kirketjenere 

• Jubilæumsregulativ 

• Tilskud til Stiftskredsmøder 

Pkt.  5: Sekretariatet – orientering 

Pkt.  6: Serviceforbundet – orientering 

• IT og administrationsudvalg 

• FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelser) 

Pkt.  7: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) 

• Arbejdsmiljø i Folkekirken - Trivselsundersøgelse 

Pkt.  8: Lønforhandlinger – OK ansatte og tjenestemænd 

Pkt.  9: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

Pkt.10: ”Min A-Kasse” og OAO 

Pkt.11: Medieudvalget  

• Medlemsbladet 

• www.kirketjener.dk 

• Nyhedsbreve 

Pkt.12: Årskursus 2022  

• Gennemgang af Huskelisten 

• Workshop samt information 

• Møde Nyborg Strand 

• Andet – indhold net/tasker – forslag til vedtægtsændringer 

http://www.kirketjener.dk/


Pkt.13: Uddannelse 

• Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet 

• Kompetencesekretariatet  

Pkt.14: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

Pkt.15: OK 21/24 – orientering 

Pkt.16: Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde mandag den 25. og tirsdag den 26. april 2022 på Milling Hotel. 

***************************************************************** 

Ad.  1: Protokol og Interne skrivelser. 

• Protokollen fra mødet den 1. og 2. november 2021, samt mødet den 24. og 25. januar 2022 underskrevet. 

Ad.  2: Tillidsrepræsentanter 

• Messenger gruppen for tillidsrepræsentanter og hvor bestyrelsen også er medlemmer, er nu oprettet.  

• Mogens Christiansen, valgt som tillidsrepræsentant på Stiftskredsmøde på Fyn, er sendt til godkendelse i 

Fyns Stift.  

• På Stiftskredsmødet på Fyn blev Anita Blomberg Christiansen også valgt til tillidsrepræsentant, når hun var 

klar. Anita er nu godkendt af bestyrelsen og sendes til godkendelse i Fyns Stift 

• Tillidsrepræsentant Kristian Juul, Fyns Stift er stoppet som kirketjener (og tillidsrepræsentant).    

• PH varetager fremadrettet anmeldelse af tillidsrepræsentanter til Stifterne.  

• GDPR og medlemssager. 

Orientering ved PNS: Faglig sekretær Torben Vangsgaard, Serviceforbundet – I forbindelse med 

henvendelser, så har vi notatpligt, men det bliver en fornemmelsessag, hvornår det er nødvendig at skrive et 

notat. Hvis problemet kan afklares i en telefonsamtale, er det ikke nødvendig med et notat, men fornemmer 

vi, der kan være/blive en sag, så skal der skrives et notat.   

• Vedtægter for tillidsrepræsentanter. 

Punktet udsættes.  

• Som udgangspunkt er det tillidsrepræsentanterne i Stiftet, der er ansvarlige for, at der bliver indkaldt til 

Stiftskredsmøde, men bestyrelsen er altid behjælpelig.   

• PH har indkaldt alle tillidsrepræsentanter til online møde torsdag den 17. marts – GS og KN deltager fra 

bestyrelsen. Her oplyser PH, at hun fremover vil sende en sms til de tillidsrepræsentanter, som ikke får åbnet 

mails rettidigt.  

• På næste møde drøftes vedtægtsændring i forbindelse med bestyrelsens hverv som tillidsrepræsentanter.    

• Artikel fra Karin Skolnik, Serviceforbundet tilrettes af GS og PH.  

Ad.  3: Økonomi 

• Gennemgang af det tilsendte udkast til Årsrapport.   

Medlemmer i Årsregnskabet – JK laver en gennemsnitsberegning af antal medlemmer i Årsregnskabet.  

Fakta-medlemmer i budget 2021: 415 fuldtids (over 30 timer pr. uge), 90 deltids (mellem 15-29 timer pr. 

uge), 15 deltids (mellem 0-14 timer pr. uge.).   

• Forslag til den kommende generalforsamling med en kontingentregulering pr. 1. juli 2022: Bestyrelsen 

foreslår en forhøjelse på 35 kr. pr. mdr. for fuldtidsansatte, 25 kr. pr. mdr. for deltidsansatte mellem 15-29 

timer pr. uge, og 10 kr. pr. måned for deltidsansatte mellem 0-14 timer pr. uge. 

JK udarbejder forslaget. 

• PNS undersøger om andre kirkelige fagforbund oplever nedgang i antal modtagne stillingsannoncer. 

• Budget 2023:  

Abonnenter: Det overvejes at regulere abonnementsprisen.  

Ad.  4: Medlemspleje 



• Onlinemøde med faglig sekretær Benny Rosenqvist: Alle lønforhandlinger for OK ansatte er nu afsluttet. 

Medlemssagerne blev gennemgået.  

Derudover var der en snak om information til nyansatte og information omkring stillingsbeskrivelser. 

Sekretariatet bliver tit kontaktet af mulige ansøgere inden de søger stilling som kirketjener. Opfordring fra 

Benny til, at bestyrelsen vil tage en drøftelse om hvordan forventningsafstemning mellem ansøger og 

menighedsråd kan forbedres. 

Ad.  5: Sekretariatet – orientering 

• Udsat til næste møde 

Ad.  6: Serviceforbundet – orientering 

• Udsat til næste møde 

Ad.  7: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) 

• Udsat til næste møde 

Ad.  8: Lønforhandlinger – OK ansatte og tjenestemænd 

• Lønforhandlinger for OK ansatte er afsluttet.  

Ad.  9: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

• Udsat til næste møde  

Ad.10: ”Min A-kasse” og OAO 

• Udsat til næste møde 

Ad.11: Medieudvalg  

• Udsat til næste møde 

Ad.12: Årskursus 2022 

• Huskelisten gennemgået.  

• Der åbnes for tilmelding den 15. marts, og sidste frist for tilmelding er den 1. maj.  

• Program, omtale af foredragsholdere og omtale af workshops er med i marts-bladet.  

• Der kan bruges penge på indkøb af konferencemapper (medieudvalget) og et kamera (JK). 

• Deltagerprisen: 4.800 kr.  

• Møde med Dorthe Marie Juul, Nyborg Strand hvor programmet blev gennemgået og menuerne fastlagt.  

• Fotograf – bestyrelsen skiftes til at være fotograf. Michael Tungelund redigerer billederne.  

• Serviceforbundets socialrådgivere får et cafébord i foyeren før og efter workshoppen. 

• Udstillerne er inviteret og der er igen i år kun positive tilbagemeldinger.   

Ad.13: Uddannelse 

• Udsat til næste møde 

Ad.14: Meddelelser fra Kirkeministeriet 

• Udsat til næste møde 

Ad.15: OK 21/24 – orientering 

• Udsat til næste møde 

 

Ad.16: Eventuelt. 

• Næste møde mandag den 25. og tirsdag den 26. april 2022 på Milling Hotel. 


