
Bestyrelsesmøde mandag den 1. og tirsdag den 2. november hos Serviceforbundet, 

Ramsingvej 30, 2500 Valby 

Mødestart: kl. 9.00 

Deltagere: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Jan Kvistgaard (JK), Kim Nielsen (KN), 
Niels Overgaard Andersen (NOA) Pernille Nordahn Sonne (PNS), Dorthe Anneberg (DA) 

Suppleant Troels Klamer (TK) deltog fra mandag eftermiddag kl. 15.00 

Dagsorden: 

1. Protokol og interne skrivelser 
2. Tillidsrepræsentanter 

a. Godkendelse af tillidsrepræsentanter 
b. Kurser 

3. Økonomi 
a. Resultatopgørelse til og med 31. oktober 2021 

4. Medlemspleje 
a. Opfølgning af kontakt til nyansatte kirketjenere 
b. Opfølgning på jubilæumsregulativ 

5. Sekretariatet – orientering 
6. Serviceforbundet – orientering 

a. IT- og administrationsudvalg 
b. Andet 

7. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 
8. Lønforhandlinger – OK ansatte og tjenestemænd 
9. Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser  
10. ”Min A-kasse” og OAO 
11. Medieudvalg www.kirketjener.dk  

a. Medlemsbladet 
b. www.kirketjener.dk 
c. Nyhedsbreve 

12. Evaluering Årskursus 2021 
13. Årskursus 2022 
14. Uddannelse 

a. Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet 
b. Kompetencesekretariatet 

15. Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 
16. OK 21 – orientering 
17. Eventuelt 

a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 24. og tirsdag den 25. januar 2022 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ad.1: Protokol og interne skrivelser 

• Protokollen fra Årskurset underskrevet. 

Ad. 2: Tillidsrepræsentanter 

• Godkendelse af tillidsrepræsentanter: 
Viborg Stift:  1 tillidsrepræsentant godkendt af bestyrelsen og sendes til Stiftet. 
 

http://www.kirketjener.dk/
http://www.kirketjener.dk/


• Teams møder:  
Den 27. oktober – Viborg, Ribe, Haderslev og Aarhus Stifter: Mange afbud og 2 udeblivelser.  
Den 11. november – Aalborg, København, Roskilde, Fyn og Lolland Falster Stifter.  
Den 16. november – Helsingør Stift 
Lige nu gælder det om at blive kendte for hinanden – det overvejes om der, på et senere tidspunkt, 
bliver indkaldt til fællesmøder for alle tillidsrepræsentanter. 
  

• Initiativ til Stiftskredsmøde i Lolland Falster Stift – GS, PH og PNS indkalder til mødet.  

• Tillidsrepræsentanterne i Helsingør Stift mødes i Søllerød kirke den 3. november kl. 13.  

• Punkt til næste online møde med tillidsrepræsentanter: Fremadrettet skal oplysningerne sendes til 
PH, når et medlem er valgt på et Stiftskredsmøde. 

• Fremadrettet er det PH der anmelder nye tillidsrepræsentanter til Stiftet.   

• Passive tillidsrepræsentanter: I første omgang forsøges med brev eller mail. GS kommer med 
udkast. Brevet/mailen sendes til tillidsrepræsentanter eventuelt sammen med julehilsenen. 
Bestyrelsen beslutter på mødet i januar 22 hvad der skal ske/hvilke konsekvenser det fremadrettet 
vil få for passive tillidsrepræsentanter!!  

• Der har været 17 tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter siden sidste bestyrelsesmøde, og det er 
meget positivt. 

• Ide til bestyrelsen: Lave en trivselsundersøgelse i lighed med den Kordegneforeningen har lavet. 

• Kurset på Konventum, Helsingør i uge 41. Kort resumé fra PH og PNS: Fantastisk kursus med 17 
deltagere.  
Resterende tillidsrepræsentanter og bestyrelsen opfordres til at deltage på næste kursus. 

• Ønske fra tillidsrepræsentanter: Messenger gruppe på Facebook kun for tillidsrepræsentanter, hvor 
man kan rådføre sig om problemstillinger. Det overvejes med et login kun for tillidsrepræsentanter, 
når vi har en ny hjemmeside.   

• Den digitale TR-mappe fremlægges på næste bestyrelsesmøde af PH og PNS. 

• Opfordring fra bestyrelsen til tillidsrepræsentanter om altid at tjekke fakta inden man svarer på 
spørgsmål – gælder især på Facebook-gruppen ”Bedste kirketjenere nord for alperne”. Der kan i 
stedet henvises til vores egen (Danmarks Kirketjenerforening) Facebook side/gruppe. 

• Ros til PH på kurset for den måde tingene foregår på nu.  

• Økonomi til selv at afholde tillidsrepræsentantkursus i 2022 undersøges.  

• Tillidsrepræsentanter bør opgraderes i at forstå lønsedlen – eventuelt på et webinar.  

• Tillidsrepræsentant Christian Flensburg, Kbh. Stift er gået på pension efter 37 år som kirketjener. 
Foreningen har sendt en blomst.   

• Stopper man som tillidsrepræsentant og overgår til pension overvejes det om foreningen skal sende 
en erkendtlighed.  
 
Ad. 3:  Økonomi 

• Resultatopgørelse til og med 31. oktober 2021.  
Underskud 70.000kr pr. 31. okt. + udgiften til Sekretariatet.   
JK: Medlemskontingenter svarer til det budgetterede. JK skal have fat i Min A-kasse for at få en 
udredning omkring kontingentafregningen. Nulstilling for nye medlemmer fra 1. december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.10.21     
Nr. Navn Perioden Budget % af budget 

  INDTÆGTER      
1100 Medlemskontingenter 774.194,47 951.000,00 81  
1110 Begravelseskasse 240,00    
1115 Passive medlemmer 20.050,00 20.000,00 100  
1120 Indbetalt årskursus 468.700,00 950.000,00 49  
1130 Indsamlet årskursus 2.695,00 2.500,00 108  
1140 Modtagen bod m.v. 0,00    
1300 Abonnenter på KT-bladet 3.200,00 2.000,00 160  
1310 Stillingsannoncer i KT-Bladet 49.600,00 70.000,00 71  
1320 Annoncer i KT-Bladet 50.920,00 65.000,00 78  
1390 Kirketjenerkurser 0,00 10.000,00 0  
1425 Afkast Jyske Bank investering 0,00    
1450 Renter af Bank konto 0,00    

  INDTÆGTER 1.369.599,47 2.070.500,00 66  
        
  UDGIFTER      

2050 Frikøb bestyrelsesmedl. 82.364,32 155.000,00 53  
2100 Bestyrelse 49.013,05 55.000,00 89  
2120 Møder vedr. uddannelse 0,00 20.000,00 0  
2140 Tillidsrepræsentanter 0,00 0,00   
2150 Stiftsmøder 2.613,68 12.000,00 22  
2160 Møder Kirkeministeriet 2.713,44 10.000,00 27  
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 493.436,41 950.000,00 52  
3100 Kirketjenerkurser 2.086,00 10.000,00 21  
5010 Bredbånd / foreningstlf. 8.210,00 16.000,00 51  
5040 Kontorartikler 865,00 1.000,00 87  
5041 EDB-omkostninger 21.254,94 15.000,00 142  
5042 Hjemmeside 10.114,42 8.000,00 126  
5050 Porto 0,00 1.500,00 0  
5055 Diverse Gebyr 2.378,95 12.000,00 20  
5060 Forsikringer 0,00 0,00   
5065 Revisor 2.875,00 25.000,00 12  
5070 Div. blade, retsregler og lign 7.825,00 5.000,00 157  
5081 Bestyrelsesvederlag 328.938,00 347.000,00 95  
5082 Sekretariat 313.750,32 415.000,00 76  
5090 Kontingent OAO 0,00 0,00   
5100 Gaver 554,00 2.000,00 28  
5150 Medlemskampagner 1.900,00 10.000,00 19  
5300 Diverse 0,00 1.000,00 0  
5400 Kirketjenerbladet 69.470,00 90.000,00 77  
5450 Porto KT-Bladet 31.746,45 40.000,00 79  
5460 Urafstemning 0,00 5.000,00 0  
5510 Begravelseshjælp 15.000,00 6.000,00 250  
5520 Kassedifference 0,00 0,00   
5530 Kursregulering værdipapirer -6.538,41 0,00   



5540 Renter SKAT 44,53 0,00   
5550 Renter bankindestående 0,00 0,00   

  UDGIFTER 1.440.615,10 2.231.500,00 65  
  PERIODENS RESULTAT -71.015,63    
 

 
 

• Overflytning af en del af økonomiopgaverne til Serviceforbundet – JK og GS arbejder videre med 
det. 

• PH er bevilget udvidet frikøb. 

• Plakat: Forslag klar til næstebestyrelsesmøde - DA og PNS. 

Ad. 4:  Medlemspleje 

• Ny medlemskampagne:  
Medlemmer som opfordrer en kollega til at blive medlem af Danmarks Kirketjenerforening, og hvor 
det medfører medlemskab er med i lodtrækning om en hotelovernatning. Kampagnen starter 1. 
september 2021 og løber til og med 31. maj 2022. Man kan deltage flere gange. Bestyrelsen kan 
ikke deltage.   

• Opfølgning af kontakt til nyansatte kirketjenere: 
PH: Fungerer efter omstændighederne godt.   
Opfølgning fra tillidsrepræsentanter omkring tilbagemeldingerne – PH orienterede om det.  

• Opfølgning på Jubilæumsregulativ: 
Forslag under overvejelse. 
GS undersøger det gamle medlemssystem.  

Ad. 5:  Sekretariatet – orientering 

• God gang i oprydningen af det fysiske arkiv. PH har tidligere brugt 2 dage i Sdr. Omme, og DA og PH 
fortsætter et par dage i uge 44. 

• FAKK har inviteret Sekretariatsudvalget (GS, PH, DA) til julefrokost med overnatning på Marsk 
Hotellet i Højer.  

Ad. 6:  Serviceforbundet – orientering 

• Hovedbestyrelsesmøde den 23. november. 

• Tirsdag den 1. november fik bestyrelsen et lynkursus i Nanna og WorkZone af Anders Damgaard 
Nielsen og Dorthe Bartelt fra Serviceforbundet.  
DA afventer oprettelse i Nanna og WorkZone. 

• IT- og administrationsudvalg og FIU (Folkekirkens Interne Uddannelser): 
PH har deltaget i onlinemøde den 8. september. Referat herfra givet. 
Næste møde 10. november 2021.  

• IT- og administrationsudvalg overtages af Troels Klamer fra dags dato. PH orienterer Lise Thyregod, 
Serviceforbundet  

• Referat fra Kongressen givet af GS og PH.  

Ad. 7:  Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 

• KN overtager posten efter NOA og Troels Klamer bliver suppleant. 

• Referat fra mødet den 16. september – Konstituering: Formand Inge Kjær Andersen, næstformand 
Bjarne Rødkjær. Valg til FU: Jens Chr. Bach Iversen, Bjørn Arberg, Inge Kjær Andersen og Bjarne 
Rødkjær.  
Bestyrelsen for det ny Arbejdsmiljøråd består af 3 personer fra arbejdsgiversiden (A) og 3 personer 
fra medarbejdersiden (B): 
A-siden: Inge Kjær Andersen, Betty Arenfeldt og Jens Christian Back Iversen 



B-siden: Bjarne Rødkjær, Bjørn Arbjerg og Bettina Ulstrup 
Referat sendes til bestyrelsen. 

• Høringssvar angående mobning og sexchikane – GS sender svar. Fint der er taget hul på det, men 
langt fra nok. Emnet er stadig underbelyst, og der mangler en uvildig instans, den krænkede skal 
henvende sig til. 

Ad. 8:  Lønforhandlinger - OK ansatte og tjenestemænd 

• Intet til punktet.  

Ad. 9:  Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

• Overvejelse til næste bestyrelsesmøde om muligheden for at have et B-medlemskab. GS kontakter 
Benny Rosenqvist. 

Ad. 10: ”Min A-kasse” og OAO 

• Dan Richardsen stopper i OAO pr 31.12.2021. Reception den 14. december. GS deltager.  

• Kritisk Sygdom – cirkulæret skal afklares med hensyn til det beløb der udbetales. GS kontakter 
Anders Dupont, Serviceforbundet. 

Ad. 11: Medieudvalg  

• Medlemsbladet:  
Vedrørende økonomien og fremtidig samarbejdspartner, så er vi godt tilfreds med det trykkeri vi 
benytter nu Werk, Højbjerg.  
November-bladet er printet (modsat tryk), og kvaliteten er acceptabel. Det ser ud til, at besparelsen 
for et 20-siders blad, oplag 800 eksemplarer er ca. 2.800,00 kr. Endelig aftale med Werk skal på 
plads.  
DA er kontaktet af firmaet Grafisk Afdeling. De tilbyder at lave layout på bladet. DA kontakter dem.  
Ny annoncør: MultiLine A/S 
Bladet fik ros på Årskurset og DA fik flere gode ideer, som skal omsættes til artikler i 2022.   
 

• Hjemmesiden www.kirketjener.dk: 
Ny hjemmeside kan forventes at være klar om et halvt års tid.  
Prisen på stillingsannoncer skal måske justeres (PNS). God ide med en ”notits” i Kordegnebladet. 
Hjemmesiden har fået en del flere besøg de seneste 6 måneder, men det er stadig sparsomt.  
JS Danmark brochuren sættes på hjemmesiden. 
Sekretariatet har efterspurgt en sikker mail. PNS meddeler Kristina Danielsen, at vi har en sikker 
mail.  
 

• Nyhedsbrev:  
Statistik for august 2021 modtaget fra Anne Marie Wolff, Serviceforbundet 
For medlemmer af Danmarks Kirketjenerforening ser det således ud: 
Unik åbningsprocent: 66%. Klikkene fordeler sig således:  
Sampension: Nu får du en Sundshedsordning 29% 
Ny kirketjener: Så skal du på den obligatoriske grunduddannelse 10% 
Det er din ret at komme på grunduddannelse, og den ret skal du bruge, mener Jan Jensen, der 
underviser på et modul på den obligatoriske grunduddannelse 7% 
Nyhederne fra Serviceforbundet: 
Har du mere ferie – Pas på, du ikke mister den 21% 
Har du ferie med løn – Tjek dit ferietillæg, måsle skal du have penge i august 13% 
Nu kan du søge om Tidlig Pension 8 % 
Har jeg feriedage nok til at holde efterårsferie 6% 
Forbundsformand: På kongressen skal ve vedtage helt konkrete mål 1% 

http://www.kirketjener.dk/


Har du mulighed for at få Tidlig Pension. Se reglerne (Min A-Kasse) 3% 
God åbningsprocent og gode klikrater på både egne artikler og nyhederne fra Serviceforbundet. 
Ros til nyhedsbrevene på Årskurset.  
PNS opfordrer alle til at komme med emner, der ønskes belyst. 
 

• Facebook: 
Vores Facebook side er stadig meget besøgt. 
Eksempler:  
Opslag om Stiftskredsmøde i Københavns Stift er set af 308 personer.  
Opslag med de 2 nye tillidsrepræsentanter i Ribe Stift er set af 398 personer. 
Vi har 500 følgere nu, og der kommer hele tiden nye til. 
KN er inviteret som administrator af den lukkede gruppe.  

Ad. 12: Årskursus 2021 

• Evaluering af Årskursus 2021: 

• Rigtig godt at have tillidsrepræsentanterne med fra mandag aften.  

• Annonce fra udstillerne skal i programmet. 

• Program skal gennemgås for indhold.  

• Udstillerne skal respektere hvis kirketjenerne ikke ønsker henvendelser efterfølgende.   

• Printer skal indkøbes. 

• Kvitteringsmail ved tilmelding. 

• Workshops – nytænkning overvejes indtil næste møde. 
Forslag til workshop med Sampension: Kend din pension. 
Leva savnedes.  
Evt. foredrag om stresshåndtering i stedet for workshop. 

• Foredragene har fået ros, men enkelte har kommenteret, at de lignede hinanden.  

• Torsdag skal være en peptalk-foredragsholder. 

• Velkomst og åbningstale – der skal afsættes 15 min. i programmet. 

• ”Bestyrelsen stiller op” – navneændring foreslået: ”Mød din bestyrelse”.  
Måske på workshop sammen med Benny Rosenqvist.  
 

• Nytænkning:  
Hvordan kommer bestyrelsen mere på banen? 
Et emne, der kunne sendes ud til debat i salen. Enten fra forslagskassen eller forslag, der er sendt 
ind på forhånd.  

• DA sender julehilsen til udstillere og annoncører.  

Ad. 13: Årskursus 2022 

• Forslag til foredragsholdere: 
Tema: ”Et godt arbejdsliv” 
Svend Brinkmann - Mit år med Gud  
Niels Willemoes 

• Program fastlægges på næste bestyrelsesmøde, og opgaverne fordeles.  

Ad. 14: Uddannelse 

• Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet - mødet den 1. november blev aflyst. 

• Kompetencesekretariatet – der er møde den 24. november. 

Ad. 15: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 



• Møde fredag den 29. oktober med Kirkeministeren og alle faglige organisationer. Rigtig godt møde. 
Ministeren anser det for utænkeligt, at der foretages ændringer i Folkekirken, hvis A og B siden ikke 
er enige.  

• Aftalen vedrørende arbejdsfordelingen mellem Stifter, Provstier og Landsforeningen af 
Menighedsrådsmedlemmer er ikke forlænget. Årsagen er, at den aldrig har virket efter hensigten.  

• Ny biskop i Aalborg: Thomas Reinholdt Rasmussen – festgudstjeneste den 12. december. GS 
deltager (eller DA).   

Ad. 16: OK21 – orientering 

• Cirkulæret vedrørende tillidsrepræsentanter er i 3. behandling nu. Vil herefter blive lagt på 
Retsinformation.  

Ad. 17: Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde mandag den 24. og tirsdag den 25. januar 2022 på hotel Nyborg Strand.  

• På næste møde skal konstitueringslisten opdateres.  

• NOA fik overrakt en vingave og GS takkede ham for tiden i bestyrelsen.   
 

  


