
Bestyrelsesmøde den 14. og 15. juni 2021 på Nyborg Strand  

Mødestart kl. 10.30 

 
Deltagere: Gert R. Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Benny Chordt Hansen (BC), Niels O 

Andersen (NOA), Jan Kvistgaard (JK), Dorthe Anneberg (DA), Pernille Nordahn Sonne (PNS), Kim 

Nielsen (KN)  

 

                                                                                                     Referent: Dorthe Anneberg   

Konstituering af bestyrelsen: 

 

    

Konstituering:  

GS: Formand, medlem af brancheudvalget under Kompetencesekretariatet, medlem af 

uddannelsesudvalget under KM, sekretariatsudvalg, tovholder kompetencefond 

ansøgninger, økonomimedansvarlig, Sektorpartnerskabsmøde, OK-forhandlingsudvalg. 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

PNS: Redaktør af web, medieudvalg og tovholder på nyhedsbrev, Facebook, TR 

Kursusudvalg, vedligehold af den digitale Tillidsrepræsentant-mappe, 

årskursuskoordinator-føl (gæster og gæstelister). 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

PH: Næstformand, OK-forhandlingsudvalg, kontaktperson for tillidsrepræsentanter og 

tovholder for kurser og kursusudvalg, statistik over lønforhandlinger, sekretariatsudvalg, 

suppleant i uddannelsesudvalget under Kirkeministeriet, Sektorpartnerskabsmøde.   

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

NOA: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, Stifts- og ERFA-gruppekoordinator, Tillidsrepræsentant 

Kursusudvalg, gennemsyn af stillingsopslag. 
Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

JK: Kasserer herunder investeringer, dataansvarlig, medlemskampagne, 

Årskursuskoordinator (økonomi og udstillere), underskriver til at tegne foreningen, 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

DA: Redaktør af medlemsblad, medieudvalg, protokolfører, sekretariatsudvalg, suppleant for 

GS i brancheudvalget under Kompetencesekretariatet, årskursuskoordinator (gæster og 

gæstelister).  

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger 

KN Suppleant Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

Øvrige Lønforhandlinger for tjenestemænd (Sekretariat) 

Undervisere på AMU kurser: Hans Henrik Kristensen, Helene Devantié  
 

 

 
 
Honorar: gældende fra 3. kvartal 2021 
GS:   98.000 
JK:    63.000 
PNS:  33.000 
NOA:  19.000 
PH:    34.000 
KN:    18.000 
DA:    32.000 

 

Honorar følger herefter lønreguleringen i fællesoverenskomsten. 
                                                                      

Dagsorden: 

1. Tilføjelser af nye punkter til dagsorden 

2. Protokol og interne skrivelser 

• Evaluering af generalforsamling 

3. Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 



4. Økonomi. 

• Resultatopgørelse til og med maj 2021.  

• Budget 2022 

5. Medlemspleje 

• Status på nuværende kampagne 

• Status på jubilæumsregulativ samt gave 

• Udkast velkomstbrev 

6. Sekretariatsudvalget. 

7. Serviceforbundet.  

• Seminar den 31. maj 2021 

8. Lønforhandlinger 

9. Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser.  

10. ”Min A-kasse” og OAO 

11. Medieudvalg 

• Kirketjenerbladet 

• Nyhedsbreve, Facebook samt politik for disse 

• www.kirketjener.dk 

12. Årskursus 2021  

• Gennemgang af program samt tovholdere 

13. Uddannelsesudvalget. 

14. Tillidsrepræsentanter 

• Vedtægter for TR 

• Hilsen til nye og afgående 

15. OK21 
a. Orientering 

16. Eventuelt  

Ad.  1: Tilføjelser 

                    Der var ikke yderligere.  

Ad.  2: Protokol og interne skrivelser 

• Evaluering af generalforsamling: 
Fint det er muligt, men det var ikke rart at snakke ind i et kamera. Online generalforsamling blev en 
nødvendighed fordi årskurset skal afkortes med en dag, bl.a. fordi Nyborg Strand ikke kunne tilbyde mere 
end 1 overnatning. Det gav ikke flere deltagere at afholde generalforsamlingen online – set i forhold til 
sidste år, hvor medlemmerne kørte til Nyborg Strand for en aften.  

• Orientering om samarbejdet og aftalen med JS Danmark. PNS retter velkomstbrevet til. JK og DA 
kontrollerer, at alle vores annoncører er på listen. 

• Netværksdag for medarbejderrepræsentanter tages op på FSU mødet i september.  

• Invitationen til LAM’s delegeretmøde er tilbagekaldt. Det bliver uden gæster i år.  

Ad.  3: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

• Møde i Sektorpartnerskabet torsdag den 17. juni kl. 16 med gennemgang af retningslinjer, som allerede 
er besluttet. GS læste retningslinjerne op.   

• Organisationsaftalen er ikke opdateret endnu.  

• Aftalepapir om medarbejderrepræsentanten rolle afventes stadig.  

• Det er OK med forkortelser i referaterne, men de skal forklares.  

• Nyt cirkulære for tillidsrepræsentanter jf. Fællesoverenskomsten afventes fra KM. 

• GS deltager i festgudstjeneste og indsættelse af den nye biskop i Helsingør Stift. 
 

 



Ad.  4: Økonomi 

DANMARKS KIRKETJENERFORENING    

     

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.05.21    

Nr. Navn Perioden Budget 
% af 
budget 

  INDTÆGTER     

1100 Medlemskontingenter 382.317,22 951.000,00 40 

1110 Begravelseskasse 240,00   

1115 Passive medlemmer 20.050,00 20.000,00 100 

1120 Indbetalt årskursus 0,00 950.000,00 0 

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 28.800,00 70.000,00 41 

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 483.927,22 2.070.500,00 23 

       

  UDGIFTER     

2050 Frikøb bestyrelsesmedl. 0,00 155.000,00 0 

2100 Bestyrelse 6.211,00 55.000,00 11 

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 0,00 10.000,00 0 

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 12.250,00 950.000,00 1 

3100 Kirketjenerkurser 936,00 10.000,00 9 

5010 Bredbånd / foreningstlf. 2.357,00 16.000,00 15 

5040 Kontorartikler 865,00 1.000,00 87 

5041 EDB-omkostninger 6.559,94 15.000,00 44 

5042 Hjemmeside 8.746,43 8.000,00 109 

5050 Porto 0,00 1.500,00 0 

5055 Diverse Gebyr 1.286,22 12.000,00 11 

5060 Forsikringer 0,00 0,00  
5065 Revisor 29.750,00 25.000,00 119 

5070 Div. blade, retsregler og lign 2.825,00 5.000,00 57 

5081 Bestyrelsesvederlag 178.750,00 347.000,00 52 

5082 Sekretariat 0,00 415.000,00 0 

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 45.370,00 90.000,00 50 

5450 Porto KT-Bladet 20.714,05 40.000,00 52 

5460 Urafstemning 0,00 5.000,00 0 

5510 Begravelseshjælp 6.000,00 6.000,00 100 

5520 Kassedifference 0,00 0,00  
5530 Kursregulering værdipapirer 0,00 0,00  



5540 Renter SKAT 0,00 0,00  
5550 Renter bankindestående 0,00 0,00  

  UDGIFTER 323.174,64 2.231.500,00 14 

  PERIODENS RESULTAT 160.752,58   
 

 

• Saldobalancen gennemgået 

• Udgifter til SF splittes op, så det bliver mere overskueligt at se hvor meget der er foreningens andel. JK 
spørger Anne Marie Clemmensen om det er muligt.  

• JK finder afklaring på diverse forkortelser i afregningen fra SF.  

• JK kontakter FAKK med hensyn til faktura for Sekretariatssamarbejdet.  

• Ønsket fra generalforsamlingen med hensyn til en revurdering af budget 2022 er taget til efterretning. Et 
nyt budget bliver ikke fremlagt.  

• Portofri - svarforsendelse bruges ikke mere. Derfor opsiges aftalen. 

• Skills/plakat – alle ord fra Facebook er sendt til designeren. Den bliver færdig før årskurset (PH). 

Ad.  5: Medlemspleje 

• Nuværende kampagne er kassereren tovholder på, og ordningen med biobilletter bringes til ophør, når 
der er afregnet med medlemmer.   

• Kampagnen stopper med udgangen af oktober – den gratis måned for nye medlemmer udmøntes i 
december 2021.   

• DA laver 2 gavekort og vinderne udtrækkes på Årskurset – de får direkte besked. 

• Plaiderne bruges til jubilæer så længe lager haves.  

Ad.  6: Sekretariatsudvalget 

• Orientering fra mødet den 26. maj:  
Jette på kontoret er på 30 timer nu. Det er lykkes at bibeholde Kristina Danielsen på nuværende timetal. 

• Rådgiveransvarsforsikringen, som er et obligatorisk krav, bliver fremover tillagt vores betaling til 
Sekretariatet.  

• Oprydning – det har vi stadig til gode.  

• Arbejdet omkring overførsel af data går ikke helt som planlagt, da gamle filer volder besvær ved 
overførsel. NANNA gemmer medlemsdata, Workzone gemmer filer og lignende, Powerbee bruges til 
statistikker og overblik.  

• Vores mailudbyder - Simply.com skal Serviceforbundet have adgang til.  

• Planerne om at flytte kontoret til Fredericia er stillet i bero.  

Ad.  7: Serviceforbundet 

• Mødet den 31. maj blev snakket igennem. Referat og artikel eftersendes af formanden.  

• Der er ingen mulighed for at få dækket udgifter til medlemskampagne. 

• Medlemskab af FIU-udvalg overtages af PH.   

• Der arbejdes ihærdigt på kongressen. Diverse udvalg før kongressen varetages af formændene i de 
organisationer, som er en del af Serviceforbundet.  

Ad.  8: Lønforhandlinger 

• Statistikken er ikke færdig endnu.  

• Benny Rosenqvist overtager lønforhandlingen for tjenestemænd. 

• Vejledningen til lønforbedringsskemaet er revideret og lagt ud til medlemmerne.  

• Vejledning og ansøgningsskema til lønforhandling for tjenestemænd er på hjemmesiden nu, og er en 
mulighed hele året. 

Ad.  9: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

• Medlemssagerne gennemgået. 
Benny Rosenqvist deltog online i behandling af punktet. 

 



Ad. 10: Min A-kasse og OAO       

                    Intet til punktet 

Ad. 11: Medieudvalg 

Bladet: 

• Vi ændrer udgivelsesdatoen fra den 1. i måneden til den 15. i måneden senest ved årsskiftet på grund af 
få dage mellem nyhedsbrev og blad.  

• DA forsøger at få en artikel fra Haderslev Domkirke i forbindelse med fejringen af genforeningen.  

• Nyt bestyrelsesmedlem – KN i bladet på et tidspunkt.  

• DA undersøger priser på at få lavet bladet i en printet udgave.  

Nyhedsbrev:  

• Dybdeartikel i blad blandt andet fra Amu-Fyn om uddannelser – i nyhedsbrevet medtages kun 4 kurser.  

• Åbningsprocent og klikrate er gode. 

Hjemmeside:  

• De ændrede vedtægter jf. generalforsamlingen sendes fra GS. 

• PNS gennemgår jævnligt hjemmesiden for fejl og mangler! ”OM OS” trænger til at blive kigget igennem. 

• Godt med link til SF. 

• Formandsberetning skal ligge for sig selv.  

• Stillingsannoncer har indbragt 12.000, - i indeværende måned. 

• Backup gøres 1 gang pr uge.  

Facebook:  

• Politikken blev læst op, og skal drøftes på næste møde.  

• BC er slettet som administrator. KN bliver ny administrator. 

• Reklamer på hjemmesiden og på Facebook blev debatteret. Medieudvalget fremlægger en gennemtænkt 
plan på næste bestyrelsesmøde.  

Ad. 12: Årskursus 

• Bestyrelsen havde møde med Dorthe Marie Juul, Nyborg Strand kl. 11.00 hvor aftalerne blev finpudset, 
og menuerne fastlagt. Nu afventer vi prisbrev fra NS førend JK kan beregne deltagerprisen.  

Program: 
Tirsdag den 28. september 
10:30    Åbning af ÅRSKURSUS  
10:40    Åbningstale  
11:00    Foredrag v. Storm Stensgaard – ”Kunsten at brokke sig” 
12:30    Frokost  
13:15    Generalforsamling i den gamle begravelseskasse  
13:30    Workshops – 1. runde 
15:00    Kaffe 
15:45    Workshops – 2. runde 
18:30    Festmiddag 
22:30    Festaften slutter  

 
           Onsdag den 29. september 

07:00-08:30 Morgenmad  
09:00   Morgenandagt  

Herefter foredrag v. Frank Knudsen – ”Det starter hos dig selv” 
10:40   Besøg standene 
12:00   Middag 
13:00   Bestyrelsen stiller op 
14:30   Kaffe 
15:00   Foredrag ved Tommy Krabbe – ”Den trælse organisation” 
17:00   Aftensmad 



• Vi skal huske at opfordre til download af appen ”coronapas”, da det er lettere for personalet på NS. 

• Tilmelding starter 1. juli og slutter 1. september.  

• Workshoptidspunkterne og deltagerpriserne meddeles PNS i god tid til 1. juli.  

Ad. 13: Uddannelsesudvalget 

• Fremtidige undervisere på AMU – overvejes. 

• Uddannelsesudvalget har til formål at sikre erfaringsudveksling og vidensdeling om uddannelse og 
kompetenceudvikling og kompetenceudvikling mellem de faglige organisationer, Landsforeningen af 
Menighedsråd og Kirkeministeriet. Herunder med særligt fokus på organisationernes egne initiativer på 
området. I udvalget drøftes der ideer, udviklingsmuligheder, nye initiativer med fokus på Folkekirkens 
behov, primært tværgående interesser for flere faggrupper. Udvalgene kan lave opfølgning og varetage 
opgaver på uddannelsesområdet.  

• IT Kurserne i efteråret er fastlagt – annonce i juli-bladet.   

• Kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen – fremgår nu af AMU-Fyns kursuskalender.  

Ad. 14: Tillidsrepræsentanter 

• Bestyrelsen godkendte ny TR i Århus Stift.  

• Spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne gennemgået: 
Kirketjenermail er KUN til tillidsrepræsentanter og bestyrelsen. Den slettes når man stopper som TR – 
sager arkiveres i Workzone. 
Formanden deltager gerne i kursus for kontaktpersoner. Fagforbundene er repræsenteret på kurset, af 
andet forbund. 

• Bestyrelsen overvejer at invitere alle tillidsrepræsentanter til en fælles aften sammen med bestyrelsen.   

• Artikel i bladet om at være tillidsrepræsentant – og hvad det kræver. DA finder en journalist til opgaven, 
når PH har en fundet en person.   

• Næste step fra PH: Give alle tillidsrepræsentanter en opringning, og når referat fra bestyrelsesmødet 
foreligger, indkaldes til Teams møde i alle stifter.   

• Hvad gør vi ved tillidsrepræsentanter, der ikke reagerer på henvendelser? Tages med på næste 
bestyrelsesmøde.  

• Kursus forslag: Forstå din lønseddel. 

Ad. 15: OK21 

• Organisationsaftale og cirkulære er ikke kommet endnu. 
 

Ad. 16: Eventuelt 

•  Bestyrelsens sommerferie: 

                     NOA: 29,30,31 

                     PNS: 27, 28 29 

                     JK: 27, 28, 29 

                     PH: 31, 32,33 

                     KN: 32 33 34 

                     DA: 27 og 29, 30, 31 

                     GS: 29, 31, 32  

•  Planlagte bestyrelsesmøder:   
 Online den 20. september kl. 8.30 – 16.00 

                     November 2021: den 1. og 2. november - Serviceforbundet kl. 9.00 (jyderne kører søndag aften) 

                     Januar 2022: den 24. og 25. januar - Nyborg Strand kl. 10.00 

                     Marts 2022: den 14. marts.  Millings Hotel kl. 9.00 

                     April 2022: den 25. og 26. april Millings Hotel kl. 9.00 

                      Årskursus 7.- 9. juni 2022 



• Kirke.dk:  BC’s adgang slettes – PNS og KN får adgang. Alle opdateres. 

 

Forkortelser:  

FSU: Folkekirkens Samarbejds Udvalg, LAM: Landsforeningen af Menighedsråd, KM: Kirkeministeriet, SF: 
Serviceforbundet, FIU: Fagbevægelsens interne uddannelser, FB: Facebook, NS: Nyborg Strand, TR: 
tillidsrepræsentant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


