
Referat af efterårsmøde i Vejgaard kirke i Aalborg mandag  

den 4. oktober kl. 15.30 

Povl bød velkommen og fortalte lidt om baggrunden for tilbygningen og renovering af lokaler i forbindelse 

med kirken.  

Derefter rundvisning og smalltalk. 

Bordet rund med kaffe og dejlig kage Tak Berit. Præsentation af den enkelte kirketjener. 

Gert vores formand fik derefter ordet og fortalte om hvad der rør sig og lidt om årsmødet. Der var god 

spørgelyst efterfølgende. Vi drøftede hele Corona perioden- anbefalinger- proces og kommunikation 

mellem kirkeministeriet – biskopperne- sektorsamarbejdet. Og var enige om at det kan gøres bedre. Der er 

nedsat et udvalg som Gert berettede om der skal udvikle på kommunikationsgange og kommandoveje 

fremover. 

 

 
Referat af Generalforsamling. 

1. Valg af dirigent. Povl modtog valg.  

2. Formandens beretning. Christine vores formand fortalte i sin beretning om Corona-perioden, 

generationsskifte blandt kirketjenere. Mange kirketjenere er gået på pension og mange nye er kommet til. 

Dette kræver en ekstra indsats fra TR som skal byde alle de nye velkommen.  

3. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 

4. Valg. 

a) Valg af 2 tillidsmænd (Christine og Lene) og 1 medlem til bestyrelsen (Maria). Lene modtager ikke 

genvalg og det samme gælder Maria. 

Vi drøftede umiddelbart forinden mødet  i bestyrelsen at arbejdsmængden for to tillidsmænd er 

passende. Og det for nuværende kan håndteres på en god måde, derfor vil vi anbefale at der fortsat kun 

er 2 tillidsmænd. Christine modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. Der meldte sig ingen andre 

kandidater.  

Som menigt bestyrelsesmedlem stillede Henrik fra Margrethe kirken op som den eneste og blev valgt.  

b) Dato for næste generalforsamling/forårsmøde er 7. marts i Gistrup kirke kl. 14:00 

 

 

Efter generalforsamlingen var der bestilt god mad og vi hyggede os indtil kl. 19:00 hvor Annette havde et 

oplæg om faglighed. Og efterfølgende en proces hvor alle kom i arbejdstøjet for at bidrage til nye 

udviklingsmuligheder inden for vores fag, samt fokuspunkter til TR’erne. Vi følger løbende op på processen 

for arbejdet og i hvert fald til forårsmøde. 

 

Referent Annette Tøttrup 

 

 


