
Online bestyrelsesmøde mandag den 7. december 2020 
kl. 19.00 på Teams.  

 
Deltagere: Gert R. Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Pernille Nordahn Sonne (PNS), 
Benny Chordt Hansen (BC), Jan Kvistgaard (JK), Dorthe Anneberg (DA)  
Afbud:  Niels O. Andersen (NOA)                                                      Referent: Dorthe Anneberg  
  

  
Dagsorden:  

                  1.Protokol og interne skrivelser – fortsat fra ordinært bestyrelsesmøde  
• Protokollen underskrives på næste fysiske møde i januar 2021  
• Til pkt. 7 tilføjes ”medlemsbladet”   
• Tilføjes til dagsordenen pkt. 9: Tillidsrepræsentanter  
• Eventuelt bliver pkt. 10  

                  Interne skrivelser:  

• Orientering fra fællesmøde med faglige organisationer, afholdt som onlinemøde, 
hvor BC, PH og GS deltog:  
Drøftelse af ønsket om at få tillidsrepræsentanter med i fællesoverenskomsten. 
Valgprocedure vedr. muligt valg til provstiudvalg – udvalg nedsat blandt de faglige 
organisationer.   
Medarbejderrepræsentantens rolle i menighedsrådet – hvordan får vi arbejdet sat i 
gang? - udvalg nedsat blandt de faglige organisationer.   
• Reguleringsordningen – orientering herom.  
• BC: FAR – vedr. seksuel krænkelse - vejledning på vej.  

 

2. Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne.  
Periodeprojekt fra OK18 om ”fællesforståelse af rammetid, arbejdstid og 
rådighedsforpligtelser” har ikke kunnet finde frem til en fællesforståelse, da 
Kirkeministeriet mener, at rammetid skal gælde uden en øvre grænse af antal timer ved 
deltidsbeskæftigelse. Vi håber, projektet kan genoptages i næste OK21 periode. 

 
 

3. Medlemspleje  
• Jubilæumsregulativ sendes som udkast før næste bestyrelsesmøde og vedtages på 
samme.  

• Vi udarbejder årshjul for nyhedsbreve og blad på mødet i jan. 21.  

 
4. Sekretariatsudvalget – fortsat fra ordinært bestyrelsesmøde   

                 Orientering fra mødet den 20. oktober, hvor GS, PH og DA deltog:   
Samarbejde med Serviceforbundet, tillidsrepræsentantarbejde, Nanna 
mht. adgange mv.  
Alle sager vedr. sagsbehandlere skal tages seriøs - både positive og negative. 
Skal videregives til GS, PH og DA.  

  
5. Serviceforbundet – orientering   
• GS og Bjarne Rødkjær har været til møde med John Nielsen og en konsulent 
fra SF. Hvordan kan vi bruge vores indflydelse gennem Serviceforbundet.   
• Kursus vedr. sletning af mails – kan være hos Serviceforbundet. Jan Bjergene, FAKK 
hjælper os med GDPR.   
• BC tager kontakt vedr. FIU med Lise Thyregod.   
• Den 5. og 6. okt. 2021 kongres i Serviceforbundet.  

 



  
6. Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser.   
• Sagerne gennemgået.   

  

7. Medlemsbladet og hjemmeside - www.kirketjener.dk  
                     Hjemmeside:   

• Nyt layout til hjemmesiden imødeses og Webmaster har frit slag.   
• Det skal overvejes, at der er 2, som kender hjemmesiden. Nye udbydere af 
hjemmesider overvejes til næste møde og PNS undersøger markedet. Vi tager snakken 
på næste møde.   
• Priser på stillingsannoncer ændres til kun 1 pris, da vi fremover imødeser hele 

stillingsannoncen til offentliggørelse. Det er fortsat uden ekstraomkostning at få 
annoncen med i bladet, hvis det passer med en udgivelse.   

                  Blad:   
• TJM optages som fast annoncør og får indstik med i blad nr 1 mod 
betaling af ekstraomkostninger.  

 
8. OK21-krav – endelig godkendelse  
• Udsendes til godkendelse  
  

9. Tillidsrepræsentanter  
• Ny TR fra Aalborg Stift godkendt af bestyrelsen.   

 
10. Eventuelt   
• BC og PH har udfærdiget nyhedsbrev til Ttillidsrepræsentanterne - rundsendes til 

bestyrelsen. Bestyrelsen har 3 dage til indvendinger.   
• Onlinemøde med John, FAKK ang. onlinekursus - hele tr-udvalget skal have 
mulighed for at deltage.  
• Pressemøde fra i dag – vedrører også Folkekirken i de 38 berørte kommuner. GS 
laver kort orientering til kirketjenerne i de berørte kommuner, og som sættes på FB og 
hjemmeside. 
• Info fra inspirationsmødet om kompetenceudvikling, arrangeret af LAM og AMU.PH: 
”Rigtig god og informativ aften, leveret i et enkelt sprog” 
• DA: Medlemskampagne - Sinatur tilbud rundsendes – besked retur i morgen.   
• PNS, DA og GS aftaler møde med kommunikationsafdelingen i Serviceforbundet til 
den 6. jan. 2021 kl 10.30  
• Næste bestyrelsesmøde flyttes til 11. og 12. januar 2021 – GS retter hos NS.  

 
   
  
 

 

http://www.kirketjener.dk/

