
 
 

Generalforsamling på Teams tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.00. 

 
Tilstede på Nyborg Strand: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Pernille Nordahn 

Sonne (PNS), Jan Kvistgaard (JK), Niels Overgaard Andersen (NOA), Benny Chordt Hansen (BC). 

Desuden: Finn Johnsen, Serviceforbundet (FJ)                                   

Referent: Dorthe Anneberg/Pernille Nordahn Sonne 

Fraværende på Nyborg Strand, men deltager på Teams: Dorthe Anneberg 

 

Antal deltagere: 37  

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning - har været fremlagt i medlemsbladet for maj 2021 

3. Regnskab 2020 -. Kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber. 

4. Budget 2022 - Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af begravelseshjælp samt kontingent 

for det kommende år. 

5. Indkomne forslag 

• Vedtægtsændring 

6. Valg til bestyrelsen 

• På valg: Benny Chordt Hansen, Pia Dyhrberg Hansen og Dorthe Anneberg – alle 3 modtager 

genvalg. 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af delegerede til Serviceforbundets Kongres 

9. Eventuelt 

Ad. 1: Formanden bød velkommen og fortalte om reglerne for afholdelsen af generalforsamlingen, samt 

begrundelsen for, at bestyrelsen havde valgt at afholde en online generalforsamling – så kan Årskurset i 

september nemlig afkortes til kun 1 overnatning. Gert fortalte, at generalforsamlingen optages på en lydfil. 

Det bliver den hvert år.  

Af hensyn til reglerne blev der spurgt ind til, hvem der deltog uden navn, men som ”kirketjener” – det var 

Susanne Eghave og Anja Ebbesen, Hundige Kirke. 

Herefter blev Finn Johnsen fra Serviceforbundet foreslået som dirigent.  

Finn Johnsen blev valgt og tog herefter ordet. Takkede for tilliden og for valget. Gennemgik praktikken og 

konkluderede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet, og at den dermed var beslutningsdygtig. 

Dagsordenen blev læst op, og der var ingen indvendinger mod den. Herefter gav han ordet til formanden. 

Ad. 2: Formanden fortalte, at beretningen havde været tilgængelig på www.kirketjener.dk og i bladet i maj. 

Beretningen vedlægges som bilag. Der blev derfor kun givet lidt tilføjelser: 

Allerførst 1 minuts tavshed i ære for 4 forhenværende kirketjenere, som er gået bort siden sidste 

generalforsamling:  

Verner Gammelby Jensen, Skive kirke 

Lisa Nielsen, Korsør kirke 

Anker Pedersen, Haderslev Domkirke 

Magnus Sørensen, Sct. Peters kirke, Randers 

Æret være deres minde! 

https://kirketjener.dk/Dagsorden_til__online_generalforsamling_den_25_maj_2021_.pdf
https://kirketjener.dk/%C3%85rsrapport_2020.pdf
https://kirketjener.dk/Budget_for_Danmarks_Kirketjenerforening_2022.pdf
https://kirketjener.dk/Valg_til_bestyrelsen.pdf


 
 

GS: Corona medfører stadig restriktioner – min opfattelse er, at det fungerer ude på arbejdspladserne. Det er 

i hvert fald det indtryk vi får nu, hvor vi får langt færre henvendelser. Bestyrelsen arbejder meget på at give 

en bedre information til medlemmerne. Vi synes selv, det lykkes ret godt. I bestyrelsen foregår arbejdet også 

på en god og intens måde. Hvilket jeg sætter stor pris på, og håber vi kan fortsætte med den i den kommende 

periode. I forbindelse med OK21 er forhandlingerne nu afsluttet, og Folkekirken fik faktisk en hel del. Mere 

end vi kunne forvente. Tillidsrepræsentanterne fik tildelt en hel del. Goder som vi vil arbejde med hen over 

det næste år. Dermed ikke sagt, at området ikke skal gøres endnu bedre. Vi fik også en pensionsordning på 2 

dage, som gælder fra 1. april 2022. Vi vil også i fremtiden kæmpe for bedre vilkår på vores område, men vi 

ser dette her som en begyndelse, og vi ser med fortrøstningsfulde øjne på, at der er kommet fokus på vores 

område, men også at vi desværre halter bagefter på nogle områder. Lønstigningen var på 4,42% i direkte 

lønforhøjelse over de næste 3 år og hele lønrammen udgør 6,75%. På uddannelsesområdet vil vi jo meget 

gerne, at I bruger tid på at uddanne jer og specielt på de obligatoriske uddannelser – disse er specielt 

henvendt til nyansatte, som vi har en fornemmelse af, ikke altid kommer afsted på kursus. Og for jer som har 

været der i flere år, vil vi i høj grad opfordre til, at I bruger mulighederne for videreuddannelse, og at I 

bruger Kompetencefonden en del mere end tilfældet er. Der er masser af penge at bruge af. Der skal lyde en 

stor tak til tillidsrepræsentanterne. Tak for, I varetager jeres hverv med interesse. Vi vil, med de nye 

retningslinjer vi har fået med OK18 - fællesoverenskomsten bakke jer op i, at I også bliver tildelt de 

rettigheder I har fået. Vi skal også arbejde frem mod I bliver mere synlige, men samtidig vil vi også sætte en 

lille smule flere krav til hvervet som tillidsrepræsentant. Stiftskredsmøder blev gennemført i efteråret, men 

har været lukket ned i foråret. Vi er godt klar over, at det kan give problemer i forhold til opstilling til 

bestyrelsen og det giver også problemer i forhold til at vælge tillidsrepræsentanter. Det er vi i bestyrelsen 

opmærksom på hvordan vi kan afhjælpe. 

Bladet udkommer 8 gange om året og dertil har vi nu et nyhedsbrev, som udkommer ca. 1 gang pr. måned. 

Det er stadigvæk nyt for os, men jeg synes vi er kommet godt fra start på det område, og vi oplever, at 

nyhedsbrevene læses med stor interesse. Vi arbejder meget ihærdigt på medieområdet og på at give jer en 

god information. På sigt er vi sikre på, det vil udvikle sig til at blive endnu bedre, end det er i dag. På 

hjemmesiden, er sket nogle ændringer, og vi håber I tager godt imod dem. I skal give lyd fra jer, hvis I 

synes, der er noget vi kan gøre endnu bedre, og som kan være mere relevant. Økonomien vil kasserer Jan 

tage sig af. Han vil fortælle meget mere om det underskud vi har på næsten 470.000 kr. Det er ikke værd at 

prale af, men der findes forskellige årsager til, at det er blevet som, det er blevet, men det fortæller Jan mere 

om. Med hensyn til Sekretariatet og Serviceforbundet, så kan vi kun sige, at det kører godt og stabilt. Vi 

bruger Serviceforbundet langt mere end vi har gjort, og det kan blive meget mere, men vi skal lige opdage 

hvad vi kan bruge dem til fremadrettet. Sekretariatet er bestemt en fordel for os, set ud fra at de tager hånd 

om de daglige opkald fra medlemmerne. På medlemssiden ser vi gerne, der kommer flere, men vi er inde i 

en god gænge. Vi har lige godt og vel 540 medlemmer. Vi er glad for, der er så stor opbakning til 

foreningen, dog kan vi sagtens være endnu flere. I som kirketjenere kan være med til at få de sidste ind i 

folden. Vi vil gerne, I går ud og opfordre dem til at blive medlemmer – fortæl hvad det er vi kan, og at det er 

en rigtig god forsikring. Vi nu skifter arbejdsgiver hver 4. år. Der kan ske ting på arbejdspladsen som gør, at 

vi ikke er helt så populære i èn arbejdsgiverperiode, og måske mere populære i den næste 

arbejdsgiverperiode. Lønforhandlinger starter vi op igen her fra 1. juni, hvor I kan søge om en lønforbedring. 

Vi skrev lidt om det i bladet i maj måned. Mange menighedsråd er faktisk glade for at kunne belønne deres 

ansatte med en pose penge udover den almindelige lønstigning – så søg endelig, måske ligger der mere og 

venter, end I tror. Til slut en stor tak til jer medlemmer og til alle samarbejdspartnere for alle gode møder – 

såvel online som fysiske.  

Herefter blev beretningen sat til debat. 

Spørgsmål fra medlemmer: 



 
 

Jens Viggo Rasmussen (JV): Jeg har noteret mig, at vi tilsyneladende er svagt organiseret som kirketjenere. 

Og jeg har noteret mig, at formanden under økonomi ønskede vi blev flere medlemmer Det jeg savner en 

debat om er, hvilke aktiviteter bestyrelsen planlægger for at vi kan blive flere medlemmer? Og hvor mange 

medlemmer er vi reelt?  

Svar (GS): Med hensyn til tiltag på medlemssiden er det et bevist valg, at vi forsøger at informere mere og at 

vi også har sat en medlemskampagne i gang. Vi har endnu ikke set voldsomt meget til effekten af den, men 

vi har dog set et stigende medlemstal over det sidste halve års tid. Med hensyn til antal kirketjenere, så er der 

793,3 årsværker. Et årsværk er 37 timer pr. uge. Da en del er deltidsansatte, er der i omegnen af 850 til 900 

kirketjenere. Med andre ord, så kan vi blive flere medlemmer. I forbindelse med nye tiltag skal nævnes, at 

der i fællesoverenskomsten er givet 111 timer til tillidsrepræsentantarbejde. Så forventer, de skal ud at 

fortælle om Danmarks Kirketjenerforening og på den måde få nye medlemmer.   

Troels Klamer (TK): Hvor mange medlemmer deltager i denne generalforsamling?  

Svar: FJ: 37 

Allan Nyholm: Har det givet flere medlemmer at vi nu har differentieret kontingenter? 

Svar: GS: Det fremgår også af min beretning, men vi har ikke set den helt store effekt endnu. 

Formandsberetningen blev sat til afstemning og godkendt med 97 % ja stemmer og 3% blanke. 

Ad. 3: Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet vedlægges referatet som bilag. Redegjorde for 

underskuddet på ca. 470.000 kr. i 2020: Indtægterne har ikke levet op til forventningerne. 

Tillidsrepræsentantkursus blev en ikke-budgetteret udgift. I sekretariatssamarbejdet var der lavet forkerte 

beregninger, samt OK18 voldgiften, som vi godt nok vandt, men det koster både advokatbistand og selve 

voldgiften. Det forklarer underskuddet.  Regnskabet er offentliggjort på hjemmesiden, hvor medlemmerne 

har kunnet orientere sig forud for generalforsamlingen. 

Regnskabet blev sat til debat.  

Spørgsmål fra medlemmer: 

Jens Viggo Rasmussen (JV): Hvornår indgik vi aftale med Serviceforbundet?  

Svar JK: For ca. 2 år siden.  

JV: Det vil sige, at regnskabet for 2019 reflekterer tiden før Serviceforbundet? 

Svar: JK Ja  

JV: Vil det sige at regnskab for 2019 og 2020 hvor aftalen med Serviceforbundet er effektueret kan 

sammenlignes? 

Svar JK: Ikke helt – Vi har faktisk fået en del penge hjem i 2019, som der først er udgifter for i 2020. Jan 

forklarede sammenhængen mellem kontingentstigningen 1. juli 2019 og indtræden i Serviceforbundet 1. 

januar 2020. 

JV: Er de 470.000 kr. et reelt underskud?  

Svar JK: Ja, det er et reelt underskud. 

Helene Nielsen (HN): En misvisende ting i regnskabet kontra budget vedr. kontingent – det budget er det det 

fulde kontingentbeløb, det regnskab er det kun foreningens andel. Når I skriver i ledelsesberetningen at der 

er 160.000 kr mindre i kontingent end i budgettet. De tal mixer rundt. Det der er kommet mindre ind skulle 

jo også have været en andel til Serviceforbundet. Jeg kan ikke finde tallet? 



 
 

Svar: JK Korrekt det er lidt misvisende, men i budgettet for 2020 står der vi skulle have kontingentindtægter 

for 2.500.000 kr deraf skulle 1.400.000 kr. gå til Serviceforbundet. Det vil sige 1.100.000 kr til os. Vi har 

kun fået 940.000 kr. 

JV: Under udgifter – ”administrationsomkostninger” note 6 – er det rigtig forstået vi har sparet 275.000 kr. 

ved overgangen til Serviceforbundet?  

Svar: JK Det er delvis korrekt. 

JV: Hvad er besparelsen ved overgangen til Serviceforbundet i kroner - ikke en subjektiv vurdering? Findes 

det tal, for så vil jeg gerne have det med i referatet.  

Svar JK: Tallet findes, det kræver tid at finde det.  

Helene Nielsen (HN): Note 4 bestyrelsesmøder: 2 år i træk er der brugt det dobbelt af det budgetterede – er 

der forklaring på det?  

Svar: JK: Udgiften til generalforsamlingen 2020 er bogført på den konto. 

Niels Viggo: Hvad er den totale besparelse ved overgangen til Serviceforbundet – det er vigtigt at vide inden 

en afstemning- Kommer den redegørelse/opgørelse? 

Svar: GS: Der er ingen besparelse – kun en forbedring. Det er det korte svar, ellers skal jeg vide mere 

præcist, hvad det er du vil vide? 

JV: Det er vigtigt for alle at vide, at vi i hvert fald ikke har fået en fordyrelse ved at indgå i 

Serviceforbundet. 

Helene Nielsen: Man skal se på kontingentet før vi indgik i Serviceforbundet – der er en mindre del til 

foreningen nu.  

GS: Det var svært at lægge et budget sidste år. Jens Viggo du spørger om vi kan sammenligne tallet fra 2019 

og til 2020. På grund af kontingentstigningen pr. 1. juli 2019 fik vi det gode overskud i 2019. Når vi så i 

2020 regner med et underskud som er alt for stort, ingen tvivl om det. Men så er det fordi vi troede, vi kunne 

få tillidsrepræsentantkurser betalt af Serviceforbundet. Men på grund af, at kurserne var planlagt inden 1. 

januar 2020, så fik vi dem ikke dækket af Serviceforbundet. Det var en udgift på næsten 100.000 kr. 

Derudover har vi kørt en voldgiftssag mod Kirkeministeriet som beløber sig til 80-90.000 kr. 

Sekretariatsudgiften blev anderledes end hvad vi havde budgetteret med. Jeg erkender, at det var svært at 

forudse regnskabet 2020. Er det svar nok, Jens Viggo? 

Regnskabet blev sat til afstemning, og godkendt med 25 stemmer for og 4 blanke. 

Ad. 4:  

Kassereren fremlagde budgettet for 2022. Budgettet vedlægges som bilag. 

JK: Vi ender ud med et lille underskud, dog håber vi ikke det bliver så stort som budgetteret. Budgettet har 

ligget til gennemsyn på hjemmesiden. 

Spørgsmål fra medlemmer: 

Kim Nielsen (KN): Blad – er der overvejelser om ikke at udgive bladet pr. post, men evt. lave en digital 

udgave? 

Helene Nielsen (HN): 15000 til at hverve flere medlemmer – det er faktisk 8 fuldtidsmedlemmers 

kontingent, der går til at dække den post. Så der skal jo hverves minimum 9 medlemmer. 



 
 

Jens Viggo: Jeg vil tage en overordnet betragtning. 3 års underskud, hvor man de 2 af årene kan indstille 

udgifterne i forhold til de indtægter man har. Det er ikke særlig fremsynet og det malker vores egenkapital 

uhensigtsmæssig. 

 Helene Devantie (HD): For at knytte en kommentar til bladet. Det bliver igen sagt, at det koster rigtig 

mange penge – men der er også indtægter. Vil være ked af ikke at få bladet i postkassen.   

Svar JK: For at følge op på Helene D. – Bladet har faktisk indtægter på 127.000 kr. og udgifter på 125.000 

kr. Måske holder det ikke helt, for det er først fra 2021 vi er startet op på kun at udgive 8 gange pr. år.  

Svar til Helene Nielsen – Vi har flere indmeldelser end udmeldelser for tiden. Så vi håber, 

medlemskampagnen kan betale sig.  

Svar til Jens Viggo: Vi har lagt et meget pessimistisk budget. Vi har budgetteret med 240.000 kr. i 

underskud i år – så langt kommer vi ikke ned. Det kan vi se allerede nu.  

JV: Utryg ved bestyrelsens budgetlægning og de kommentarer, der kommer. Det er medlemmerne, der 

financierer driften – vi har krav på det bedste estimat. Vi mangler udtryk for, hvad tror I på! Set i lyset af, at 

der bestemt ikke er noget at prale af, når man 3 år i træk kommer ud med underskud. 200.000 kr. er ikke et 

lille underskud. 

GS: Det er vores bedste bud – vi ligger i en overgangsface i forhold til, hvilke muligheder vi har i 

Serviceforbundet – og så skyldes det til dels også coronaen. Men det er et utilfredsstillende budget.  Vi har 

en rigtig god egenkapital vi kan tage af. I 2019 havde vi et overskud på 450.000 kr., så vi har jo kunne lægge 

penge til side. Dem brugte vi så sidste år. Viser det sig, vi skal se ind i et underskud fremadrettet, så undgår 

vi ikke en kontingentstigning.  

JV: Med det I har lagt frem, så bruger man 800.000 på at lære af samarbejdet med SF. Ikke særlig ambitiøst. 

Vi må måske overveje at stille skrappere krav til at udgifterne bliver på et lavere niveau.  

Helene Nielsen: Støtter Jens Viggo. 

GS: Taget til efterretning.   

JV: Vil I revurdere budget 2022 og fremsende det til medlemmerne?  Det er for stort et træk på 

egenkapitalen. 

Budgettet skal ikke til afstemning, men det skal fastsættelse af begravelseshjælp og kontingent for det 

kommende år: 

JK: Vi har ikke planlagt en kontingentstigning og begravelseshjælpen foreslår vi uændret.  

 Kontingent og begravelseshjælp blev sat til afstemning, og der indkom 29 ja stemmer og 3 blanke.  

Ad. 5: 

FJ: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men der ligger 2 fra bestyrelsen. Det er forslag til 

vedtægtsændringer. I henholdsvis paragraf 12 og paragraf 17.  

Vedtægtsændring: Vedrørende paragraf 12 stk. 5:  

GS: Efterlønnere er ikke at regne som pensionist. Derfor skal vi ændre i paragraf 12 igen, således at 

”efterløn eller” slettes. 

Spørgsmål fra medlemmer: 

Helene Nielsen (HN): De medlemmer, der ligger på trin 2 – hvis de går på efterløn, hvad så?  

Svar GS: Uændret kontingent.  



 
 

Helene D: Bekymret for den årelange tradition vi har for at bevare pensionerede og efterlønnere i vores 

forening. Tror ikke der er nogen, der har lyst til at betale den sum, når de er gået på efterløn, og det vil være 

rigtig ærgerligt.  

GS: Tidligere har de ikke kunnet være passive medlemmer hos os, da efterløn ikke er at betragte som 

pension. 

Finn Johnsen: Serviceforbundet har ikke mulighed for at lave det meget billige kontingent før man overgår 

til at være pensionist. Der arbejdedes på det, men i den sidste ende drejer det sig om bundlinjetal. 

Muligheden her, er den mulighed, der er.  

Helene D: Bliver nødt til at rette formanden: Vi har altid kunnet tilbyde passivt medlemskab til efterlønnere!  

 

Vedtægtsændringen blev sat til afstemning og forkastet idet der kun var 20 ja stemmer, hvilket ikke er de 

krævede 2/3-deles flertal. 

2. vedtægtsændring: paragraf 17:  

GS: I paragraf 17 yder vi foreningens medlemmer en begravelseshjælp, som fastsættes på den årlige 

generalforsamling. Dødsfald anmeldes til foreningen, som udbetaler begravelseshjælpen mod fremsendelse 

af en dødsattest eller dødsanmeldelse. Vi har et ønske om, at vores passive medlemmer skal overgå til 

Serviceforbundet som seniormedlemmer. Og når de gør det, stiger kontingentet til 461 kroner om året. 

Derudover skal de betale en gruppelivsforsikring, som udgør cirka 330 kroner om året. I alt cirka 800 

kroner. Gennem Serviceforbundets gruppelivsforsikring bliver de omfattet af en begravelseshjælp på 4000 

kroner. Og for at kunne tilgodese de passive medlemmer vi har nu, vil vi gerne have, at de får udbetalt den 

begravelseshjælp, de er blevet lovet, da de blev passive medlemmer. Derfor ønsker vi, at pr. 1 juli 2021 da 

overgår dem som måtte ønske det til at blive medlemmer i Serviceforbundet, som seniormedlemmer, og dem 

som vi har i dag, tager vi hånd om og giver en begravelseshjælp på 3000 kroner.  

Vedtægtsændringen blev sat til afstemning og vedtaget med 27 ja stemmer og 3 nej stemmer. 

Ad. 6:  

Pia Dyhrberg Hansen, Benny Chordt Hansen og Dorthe Anneberg er genvalgt til bestyrelsen 

Benny Chordt Hansen har kort forinden generalforsamlingen meddelt bestyrelsen, at han trækker sig, derfor 

kommer 1. suppleanten ind i bestyrelsen med det samme.  

Ad. 7:  

Kim Nielsen, Marina Sommer og Troels Klamer tilkendegiver at stille op. 

Helene Nielsen ville gerne have en præsentation af de opstillede. 

Kim Nielsen, Frederiksberg Sogn (Frederiksberg kirke og Frederiksberg Slotskirke) 58 år. Kirketjener i 2 år. 

Tillidsrepræsentant.  

Marina Sommer, Bellahøj kirke. Kirketjener i 8 år. Tillidsrepræsentant. 

Troels Klamer, Ilsebjerg Sogn. Kirketjener i 8 år. Tillidsrepræsentant.  

Valgt:  

1. suppleant:   Kim Nielsen                                                     antal gyldige stemmer: 14 

2. suppleant:   Troels Klamer                                                  antal gyldige stemmer:   7 

3. suppleant:   Marina Sommer                                               antal gyldige stemmer:   3 



 
 

Ad. 8:  

Valg af delegerede til Serviceforbundets kongres:  

Pia Dyhrberg Hansen, Pernille Nordahn Sonne, Kim Nielsen og Jens Viggo Rasmussen blev valgt. 

Derudover deltager formand Gert R. Schmidt. 

Ad. 9:  

Finn Johnsen spurgte, om der var nogen, som havde noget til eventuelt? 

Jens Viggo Rasmussen: Takkede for valget som delegeret til Serviceforbundets kongres. Mit ønske om 

bestyrelsens revurdering af de to budgetter, så vi kunne få det bedste estimat. Får vi en up date som 

nyhedsmail, i bladet eller på en eller anden måde? Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at jeg ikke synes, det 

ser godt ud med de tal vi har set. Tak. 

GS: Det korrekte antal årsværker er 792,9. Med hensyn til budgettet, så er budgettet fremlagt på 

generalforsamlingen. Vi modtager selvfølgelig de kommenterer, der kommer og arbejder ud fra dem, men 

jeg tror ikke du skal regne med, der kommer et ændret budgetudkast eller forslag udover det som blev 

fremlagt i aften. Derfor kan vi godt lave en genberegning af tallene og skrive en lille tekst om det, men vi 

tror stadig på det budget, der er fremlagt i aften. Og så er det punkt lukket. 

I forbindelse med, at vi har haft suppleantvalg til generalforsamlingen, og at det er kommet os for øre, at 

Benny vælger at stoppe i bestyrelsen, vil jeg gerne sige Benny tak for den tid du har været med. Du har 

været en af dem, som gerne vil gøre en forskel overfor andre, det har vi mærket i bestyrelsen. Det har vi 

mærket generelt. Du har gerne villet gå ind og hjælpe og du bruger al den tid du overhovedet har mulighed 

for. Som jeg skrev til dig for nogen tid siden, er det min klare opfattelse, at du ikke nødvendigvis altid har 

haft den fornødne tid. Du har haft nogle ting i dit liv, som gør at, du har været udfordret. Men der skal i 

hvert fald lyde en stor tak for alle de gode indspark du er kommet med i løbet af tiden og også for dit arbejde 

på tillidsrepræsentantområdet. Jeg er ked af, at du stopper, men der er fuld forståelse for din beslutning. Vi 

har en lille gave til dig, som vi gerne vil overrække dig på bestyrelsens vegne. Vi ønsker dig alt godt 

fremover og håber at det hele falder i hak for dig og din familie og tak for alt dit arbejde. 

Benny: Det er med et stænk af vemod, at jeg sådan føler mig presset til at trække mig fra bestyrelsen, men 

jeg er røget ind i nogle hjerteproblemer og er også udfordret med min kones helbredstilstand, som gør, at jeg 

bliver nødt til at fokusere mere på det hjemlige. Jeg vælger at fortsætte som tillidsrepræsentant i Helsingør 

Stift og jeg skal nok love at jeg ikke holder min kæft, fordi jeg ikke sidder i bestyrelsen mere. Jeg har været 

med siden 2015 og er utrolig glad for den tid jeg har fået lov til at være med i bestyrelsen. I har været nogle 

dejlige og inspirerende mennesker at være sammen med. Der har været flere gennem tiden, Helene ikke 

mindst, men jeg trækker mig tilbage i god ro og orden og fortsætter med det jeg har kræfter til. Jeg siger tak 

for de pæne ord, Gert og tak for gaven. 

 

Finn Johnsen: Da der ikke er flere indtegnede, vil jeg sige tak for god ro og orden. 

Gert: Tak for det. Jeg vil gerne sige tak for jeres deltagelse og interesse i foreningen. Tak fordi I valgte af 

bruge en aften her på en helt anderledes måde end vi er vant til. Vi håber meget stærkt på, at vi næste år kan 

sidde samlet på Nyborg Strand på en helt almindelig tirsdag aften efter pinse og holde generalforsamling 

sammen og med hinanden. Det vil vi glæde os til og vi vil også glæde os til det årskursus, som kommer 

tirsdag og onsdag i den sidste uge i september, hvor vi forhåbentlig får lov til at se jer. Tak til Finn for, at du 

har ført os gennem diverse ting og sager.  



 
 

Tilbage er bare at sige tak for i aften. Tak for god ro og orden. Vi ses lige pludseligt et eller andet sted i 

Danmark, måske på Nyborg Strand, men ellers god sommer til jer og god ferie og hvad der ellers er. Tak for 

i aften. 

 

  


