
Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg den 11. – 12. oktober 
2020 
 
Deltagere: Gert R. Schmidt (GS), Benny Chordt Hansen (BC), Jan Kvistgaard (JK), Pia Dyhrberg Hansen (PH), 

Dorthe Anneberg (DA), Niels Overgaard Andersen (NOA), Pernille Nordahn Sonne (PNS) 

Desuden deltog: Helene Devantié (HD)                                                             

Referent: Dorthe Anneberg (Pkt.4a: referent Niels O. Andersen) 

Mødestart kl. 16.00 søndag eftermiddag. 
 
 

Dagsorden: 
 

Konstituering af bestyrelsen: 

 

Konstituering:  

GS: Formand, medlem af brancheudvalget under Kompetencesekretariatet, medlem af 
uddannelsesudvalget under KM, suppleant Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, 
sekretariatsudvalg, økonomimedansvarlig, OK-forhandlingsudvalg. 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt og forhandlinger. 

PNS: Redaktør af web, medieudvalg, Facebook, TR Kursusudvalg og Kontakt til nyansatte 
kirketjenere.  
Planlægning af årskursus, medlemskontakt og forhandlinger. 

PH: Næstformand, OK-forhandlingsudvalg, kontaktperson for tillidsrepræsentanter, 
Tillidsrepræsentant kursusudvalg og kontakt til nyansatte kirketjenere, statistik over 

lønforhandlinger, sekretariatsudvalg, tovholder kompetencefond ansøgninger, 
suppleant i uddannelsesudvalget under Kirkeministeriet  
Planlægning af årskursus, medlemskontakt og forhandlinger. 

NOA: Protokolfører, Stifts- og ERFA-gruppekoordinator, Tillidsrepræsentant Kursusudvalg og 

kontakt til nyansatte kirketjenere, Gennemsyn af stillingsopslag. 
Planlægning af årskursus, medlemskontakt og forhandlinger. 

JK: Kasserer herunder investeringer, dataansvarlig medlemskampagne, 

Årskursuskoordinator(økonomi og udstillere), underskriver til at tegne foreningen 
Planlægning af årskursus, medlemskontakt og forhandlinger. 

BCH:  Lønforhandlinger for tjenestemænd, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, kontaktperson for 
tillidsrepræsentanter, tovholder på Tillidsrepræsentant-kurser og kontakt til nyansatte 
kirketjenere, Suppleant i OK-forhandlingsudvalg. 
Planlægning af årskursus, medlemskontakt og forhandlinger.  

DA: Redaktør af medlemsblad, medieudvalg, protokolfører. sekretariatsudvalg, suppleant for 
GS i brancheudvalget under Kompetencesekretariatet, årskursuskoordinator (gæster og 
gæstelister).  

Planlægning af årskursus, medlemskontakt og forhandlinger 
 

 

 
 
Honorar: gældende fra 4. kvartal 2020 
GS : 108.000 
JK :    73.000 

PNS:  35.000 
NOA:  26.000 
PH :    39.000 
BC :    31.000 
DA :    36.000 
 
Derudover honoreres HD med 9.500 for 4. kvartal 2020.  
.  
 

 



 

Pkt. 1: Protokol og interne skrivelser 

• Protokol for 3 møder underskrevet. 

• Stiftsmøderne - bedre fremmøde end sædvanligt, men plads til mange flere. 

• Høring fra FH med meget kort svarfrist – derfor ikke videresendt til bestyrelsen. Fremover 
videresendes kun relevante høringer.  

• Formandsmøde 3. sept. – nyt møde aftalt.  

• Ingen gæster til LAM årskursus – gennemføres som et onlinemøde.  

• Henvendelse fra ansøger til en stilling som kirketjener – i den konkrete henvendelse, har DKF 
ikke mulighed at hjælpe.  

• Invitation til deltagelse om genbegravelse af henrettede frihedskæmpere i Mindelunden i 
Ryvangen. 

• NOA og GS til møde om ”68 er nok”. Anmodning om kr.1000 til nærmere definerede opgaver. 

DKF sender kr.1000.  

• Julekort sendes i lighed med tidligere år – GS varetager opgaven.  

• Problemer med sexisme i Folkekirken – ingen sager pt på kirketjenerområdet. 

 

Pkt. 2: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne. 

• Møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Bestyrelsen informeret om dagsorden og indlæg. 

• Mail af 26. sept vedr. periodeprojekt omkring arbejdstid – møde i oktober – formanden deltager. 
Vi skal være obs på kirketjenere der er tjenestemænd, at de ikke får forringet deres 
arbejdstidsaftale.  

 

Pkt. 3: Økonomi 

 Bestyrelsen underskrev regnskabet for Den gamle begravelseskasse. 

• Saldobalance til og med september 2020.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 30.09.20 
    

Nr. Navn Perioden 
 

Budget 
 

  INDTÆGTER   
   

1100 Medlemskontingenter 715.213,86 
 

1.100.600,00 65% 

1110 Begravelseskasse 120,00 
  

# 

1115 Passive medlemmer 20.220,00 
 

21.000,00 96% 

1120 Indbetalt årskursus 35.900,00 
 

880.000,00 4% 

1130 Indsamlet årskursus 0,00 
 

1.500,00 0% 

1300 Abonnenter på KT-bladet 2.880,00 
 

2.000,00 144% 

1310 Stillingsannoncer i KT-Bladet 44.000,00 
 

85.000,00 52% 

1320 Annoncer i KT-Bladet 34.130,00 
 

45.000,00 76% 

1390 Kirketjenerkurser 5.621,93 
 

10.000,00 56% 

1425 Afkast Jyske Bank investering 0,00 
   

1450 Renter af Bank konto 0,00 
   

  INDTÆGTER 858.085,79 
 

2.145.100,00 40% 

  
 

  
   

  UDGIFTER   
   

2050 Frikøb bestyrelsesmedl. 112.485,85 
 

155.000,00 73% 

2100 Bestyrelse 46.694,55 
 

55.000,00 85% 

2120 Møder vedr. uddannelse 4.349,16 
 

20.000,00 22% 

2140 Tillidsrepræsentanter 98.117,64 
 

0,00 0% 

2150 Stiftsmøder 3.313,12 
 

12.000,00 28% 

2160 Møder Kirkeministeriet 9.278,89 
 

35.000,00 27% 

2170 Møder OAO, K.Sekr. og lign 3.059,68 
 

10.000,00 31% 

2200 Udgifter vedr. forhandlinger 85.110,14 
 

0,00 0% 

2250 Årskursus 36.218,61 
 

880.000,00 4% 

3100 Kirketjenerkurser 6.656,39 
 

10.000,00 67% 

5010 Bredbånd / foreningstlf. 5.136,00 
 

16.000,00 32% 

5040 Kontorartikler 0,00 
 

3.600,00 0% 

5041 EDB-omkostninger 799,00 
 

15.000,00 5% 

5042 Hjemmeside 6.600,88 
 

10.000,00 66% 

5050 Porto 428,40 
 

1.500,00 29% 

5055 Diverse Gebyr 8.064,12 
 

12.000,00 67% 

5060 Forsikringer 0,00 
 

0,00 0% 

5065 Revisor 32.501,25 
 

25.000,00 130% 

5070 Div. blade, retsregler og lign 7.479,65 
 

3.000,00 249% 

5081 Bestyrelsesvederlag 148.493,00 
 

320.000,00 46% 

5082 Sekretariat 222.180,32 
 

400.000,00 56%       

5090 Kontingent OAO 0,00 
 

0,00 0% 

5100 Gaver 2.900,00 
 

2.000,00 145% 

5150 Medlemskampagner 0,00 
 

10.000,00 0% 

5300 Diverse 0,00 
 

1.000,00 0% 

5400 Kirketjenerbladet 66.020,00 
 

103.000,00 64% 

5450 Porto KT-Bladet 33.961,90 
 

40.000,00 85% 

5460 Urafstemning 0,00 
 

0,00 0% 

5510 Begravelseshjælp 3.000,00 
 

6.000,00 50% 

  UDGIFTER 942.848,55 
 

2.145.100,00 44% 

  PERIODENS RESULTAT -84.762,76 
 

0,00 
 



• JK gennemgik den tilsendte saldobalance. Viser et lille underskud, skyldes primært TR-kursus 
betaling i februar. Lidt op og ned i forhold til budget, men i det store hele ok. De samlede %satser 
er misvisende, så se bort fra dem.  

 

• Formanden skal have kontaktet SF bl.a. omkring tilskud/betaling af TR-kursus via FIO-midlerne. 
Det giver mening at TR-kursusudvalget mødes inden. 

 

• Kirketjenerkurser: Kørsel + overnatning til undervisere. Refusion fra Fællesfonden. 
 

• Annoncer i bladet: Nogle hører til 2019. 

 

• Plakat – PH: der arbejdes på den – vi afventer udkast til næste møde. 
 

• En sag, der ikke gengives i referat [-] 

 

• Vi giver fortsat 1500,- til foredrag/oplæg i forbindelse med Stiftskredsmøder, hvis der ansøges 
om det. 

 

• Passive medlemmer kan overflyttes til SF’s ”seniormedlemskab”. Der er fordele udover 
begravelseshjælp. GS og JK udarbejder udkast til fordele/ulemper ved overgangen. Udsendes til 

bestyrelsen forholdsvis hurtigt. Beslutning på næste møde. Obs på vedtægtsændring omkring 
begravelseshjælp. 

 

• Jyske Bank: indestående udbetales inden længe – JK undersøger ny investering.   
 

• GS undersøger omkring nyhedsbreve til seniorer. 
 

• Bilag på brobizz SKAL sendes til JK. 
 

• Log in til e-conomic sendes til bestyrelsen fra HD. 
 

• Der indkøbes printere til BC og NOA. 

 

• Office pakken er fysisk placeret hos JK. 

 

Pkt. 4: Medlemspleje 

• Medlemskampagne 

Det undersøges hvad vi må og ikke må.  

Forslag: 1 nyt medlem = 1 mdr gratis medlemskab samt deltager i lodtrækning om 
2xweekendophold. 

Opfordreren får 2x biobilletter samt deltager i en lodtrækning om 3xfrokostbilletter a 400kr 

Lodtrækning foretages på Årskurset. 1 lod for hvert hvervet medlem.  

Det kræver at JK får meddelelse om nyt medlem, samt hvem opfordreren er. JK administrerer 
kampagnen – og finder ud af, hvordan det gøres nemmest muligt. Det undersøges hvad vi må og 
ikke må.  

                GS: Vil I overveje om vi skal have kigget på/udvidet vores jubilæumsregulativ.   

• Kontakt til nyansatte 

Opfølgning af kontakt til nyansatte – den fungerer eller kommer til det iflg. PH og BC 

Info folder – vi har den 

Vi er status quo mht. medlemstal  

 

 



Pkt. 5: Sekretariatsudvalget. 

• Referat fra møde den 25. august: sagsbehandling, lønforhandling, personalesituation, OK21, 
sekretariatets rolle i den forbindelse, medlemssystemet tages op på næste møde. 
 

• Regning for 4. kvartal –JK skal være obs på der har været ændringer i personalet. 

 

• Møde 20. okt. GS, PH, DA deltager 
 

• FAKK afholder julefrokost 27. nov.  

 

Pkt. 6: Serviceforbundet  

• JK, BC og GS til møde omkring NANNA. Der 3 oprettes adgange – måske skal PH med. DA skal 
enten henvende sig til Sekretariatet eller oprettes mht. bladlisten. 
Der sker noget ang. oplæring indenfor kort tid.  
 

• Dataansvarlige opgaver – kan udføres af Jan Bjergene. 

  

• Vores datapolitik skal der kigges på! Det vi har kigges igennem, og opdatering foretages – GS. 
 

• 2. okt. mail fra John Nielsen, SF ang. møde om Folkekirkens ansatte.  
 

• Studietur udsat på ubestemt tid pga. corona. 

 

• Næste hovedbestyrelsesmøde 22. dec. 
 

• ESL forlader SF. De tegner sig for 1/3-del af medlemmerne.  

 

• Tilfredshedsundersøgelse – GS 
 

• Alle forhåndsmails vedr. nyhedsbreve sendes til hele bestyrelsen.  

 

Pkt. 7: Lønforhandlinger. 

• På sidste sekretariatsudvalgsmøde snakkede man lønforhandling igennem. Især til 

sagsbehandlerens håndtering af skemaet.  

      Konklusion: I fremtiden tages konkrete sager op med sagsbehandlerne. 

• Fra 2021 skal DKF have vejledningen til gennemsyn inden offentliggørelsen.  
 

• PNS: Er blevet gjort opmærksom på, at der kan være forvirring omkring vores 

organisationsforhold (tillidsrep, bestyrelse, sekretariat). Hvornår skal man ringe til hvem! Det skal 
der kigges på! GS 
 

• HD: 2 TM sager pt. – alt foregår pr mail - ikke telefonisk! BC får nye sager fra nu – HD og BC 
aftaler overdragelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pkt. 8: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser.  

• Gennemgang af medlemssager 11 stk. hvoraf den ældste er fra 2014/15 
  

• Inden næste lønforhandlingsrunde indkalder bestyrelsen Benny Rosenkvist til møde.  

 

• BR roser SF for assistance i hjælp til medlemmer der bokser med Jobcenter, sygedagpenge, 
jobafklaringsforløb og partshøringssag i arbejdsskader.  

 

• Gennemgang af løbende sager – 2 stk.  

 

          Pkt. 9: ”Min A-kasse” og OAO  

• Mail vedr.  repræsentantskabsmøde – fastsættelse af overenskomst- og aftalekrav.  
 

• Møde i den Statslige Kompetencefond d. 2. nov. GS deltager.  
 

• Mail af 5. okt. fra Dan, OAO – vedr. Frivillig udlån på det Statslige område – gælder de statslige 
ansatte. Mødet har været afholdt d. 9. okt. Vi afventer referat fra mødet, som rundsendes til 
bestyrelsen. 
 

• Punktet kan eventuelt slettes fremadrettet. GS undersøger inden næste møde 

            

     Pkt. 10:Medlemsbladet samt www.kirketjener.dk  

• Formandsberetning skal ikke i bladet i fremtiden. 
 

• Overdragelse af login, hjemmeside, fb og evt. anden information – HD og PNS holder møde i 
november. 

 

• Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover på skift laver et indlæg til bladet. 

Nov:  GS-konstituering og ny bestyrelse 

Dec:  GS-julen 

Feb:  TR-udvalget 

Marts: DA-Årskursus opfordring om at deltage 

April: JK-økonomi 

Maj:  PH, GS-Lønforhandling optakt 

• Kort orientering om bladets økonomi fremadrettet. Materiale udsendes i god tid inden næste 

møde JK, DA 
 

• Annonce fra LAM - ingen regning. 
 

• TM forsikring – ang. ulykkesforsikring – DA omtaler det i næste blad. Materiale sendes fra GS. 
 

• Meddelelse om udbetaling af indefrosne feriepenge – GS til næste blad. 

 

• Indbinding af gamle blade – tages med på næste møde DA  
 

• HD: Hjemmesiden er opdateret mht. ny bestyrelse. 

 

• TRlisten bliver ikke opdateret – det er VIGTIGT! BC gør det nu 
 

• TR’er skal med i bladet. Fra næste blad … liste fra BC 
 

http://www.kirketjener.dk/


• Billedarkiv: HD mener ikke den findes mere.  
 
 

Pkt. 11: Årskursus 

• Aftale med foredragsholdere – GS finder ud af om den fortsat er gældende til næste møde. 

 

• Workshops - overvejes af alle til næste møde.  
 

 

Pkt. 12: Uddannelse- og branche-udvalg. 

 
• Undervisere på AMU er: Helene Devantié og Hans Henrik Christensen.  

 

• Der er brugt ca. 30.000 af midlerne fra Kompetencefonden fra kirketjenersiden.  
 

• Der kører IT-kursus for kirketjenere – overtegnet mange steder. Mulighed for nye kurser senere.  
 

• Uddannelsesambassadørordningen ophører. De sidste midler bruges på en flyer omkring 
uddannelse indenfor Folkekirkens område. GS undersøger om der kommer en 
pressemeddelelse.  

 
 

Pkt. 13: Tillidsrepræsentanter 

• Kommende kurser: 7-9. februar 2021. Møde i SF ang. hvilke midler, der er at gøre med BC, PH 

 

• Godkendelse af nye Tillidsrepræsentanter – Helsingør stift: 1 Tillidsrepræsentant skal 
godkendes.  

 

•  PNS: Snart kun 3 TR’er tilbage i København.  
  

• Kun 1 TR i Aalborg Stift nu 

 

• Der skal nu virkelig sættes fokus på tr’erne – øget kommunikation.  

 

          Pkt. 14: OK18 og OK21 

• Orientering: Betina Lerbæk Jensen har fået tilsendt overenskomstforslag – vil være den der 

forestår de kommende forhandlinger. 
 

• Overenskomstkrav er indsendt til SF– GS følger op på det nu om de er modtaget i SF. 

 

Pkt. 15: Eventuelt  

• Forslag til online møder – evt. orienteringspunkterne dagen før/dagen efter et fysisk møde 
 

• Fremtidige mødedatoer: 23. november 2020 kl. 10.00-17.00 Milling Hotel BC 

                                                        12. og 13. januar 2021 kl. 10.30 slut kl. 13.00 Nyborg Strand   GS 

                                                         15. marts 2021 kl. 10-17 Milling Hotel BC 

                                                           3. maj 2021 kl. 10-17 Milling Hotel BC 

                                                         14. og 15. juni 2021 10.30 slut kl. 13.00 Munkebjerg GS 

  
 



 

 

 

 


