
Bestyrelsesmøde mandag den 11. januar 2021 virtuelt på ”Microsoft Teams”. 

Mødestart kl. 9.00 

Deltagere: Gert R. Schmidt (GS), Pernille Nordahn Sonne (PS), Benny Chordt Hansen (BC), Jan Kvistgaard 

(JK), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Dorthe Anneberg (DA), Niels Overgaard Andersen (NA). 

                                                                                                                                            Referent: Dorthe Anneberg 

DAGSORDEN: 

1. Protokol og interne skrivelser 

2. Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

3. Økonomi 

a. Økonomiopgørelse for hele 2020 

b. Budgetudkast for 2022 – bilag fremsendes 

c. Øvrigt 
4. Medlemspleje 

a. Kontakt til nyansatte kirketjenere 

b. Jubilæumsregulativ v. Benny og Niels 

5. Sekretariatsudvalget 

a. Næste møde tirsdag den 9. februar 2021 

6. Serviceforbundet 

7. Lønforhandlinger 

8. Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser, Måske med deltagelse af Benny Rosenqvist  

9. ”Min A-kasse” og OAO 

10. Medlemsbladet samt www.kirketjener.dk 

a. Årshjul for blad og nyhedsbreve 

b. Diverse login 

11. Årskursus 

a. Diverse opgaver fordeles – dagsorden, udsende faktura, deltagerliste, kontakt og faktura til udstillere samt 

oversigt, oversigt værelse Nyborg S., årskursusblad, øvrigt 

• TJM-forsikring vil gerne med som udstiller – spurgte også om taletid. 

b. Workshop og generel oplysning 

c. Møde med Nyborg Strand udsættes evt. til marts 

d. Andet – indhold net/tasker 

12. Uddannelsesudvalget 
13. Tillidsrepræsentanter 

a. Kommende kursus den 8. og 9. februar – hvem deltager? 

14. OK20 

a. Orientering vedrørende OK20 

15. Eventuelt – næste møde den 15. marts evt. på Nyborg Strand i stedet for Middelfart. 

Ad. 1:   

• 3 referater underskrives på næste møde. 

• Dagsordenen godkendt. 

• 93 julekort sendt ud af formanden. 

• Vi afventer vejledningen om krænkelser/sexisme fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Råd (FAR). 

Ad. 2: 

• OK21 krav fremsendt fra Kirkeministeriet.  

• OK21 krav fremsendt fra Kirkeministeriet. 

• Christa har indkaldt til første møde om OK21 onsdag den 13. jan kl. 9.00.  

• Der har været afholdt mange møder i Sektorpartnerskabet.  

 

http://www.kirketjener.dk/


 

Ad. 3: 

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20     

Nr. Navn Perioden  Budget  

  INDTÆGTER      

1100 Medlemskontingenter 949.477,45  1.100.600,00 86% 

1110 Begravelseskasse 120,00   # 

1115 Passive medlemmer 20.220,00  21.000,00 96% 

1120 Indbetalt årskursus 35.900,00  880.000,00 4% 

1130 Indsamlet årskursus 0,00  1.500,00 0% 

1300 Abonnenter på KT-bladet 2.880,00  2.000,00 144% 

1310 Stillingsannoncer i KT-Bladet 60.000,00  85.000,00 71% 

1320 Annoncer i KT-Bladet 37.794,00  45.000,00 84% 

1390 Kirketjenerkurser 15.611,78  10.000,00 156% 

1425 Afkast Jyske Bank investering 0,00    

1450 Renter af Bank konto 0,00    

  INDTÆGTER 1.122.003,23  2.145.100,00 52% 

        

  UDGIFTER      

2050 Frikøb bestyrelsesmedl. 153.567,51  155.000,00 99% 

2100 Bestyrelse 84.334,40  55.000,00 153% 

2120 Møder vedr. uddannelse 4.349,16  20.000,00 22% 

2140 Tillidsrepræsentanter 98.117,64  0,00 0% 

2150 Stiftsmøder 11.235,64  12.000,00 94% 

2160 Møder Kirkeministeriet 9.993,89  35.000,00 29% 

2170 Møder OAO, K.Sekr. og lign 5.804,80  10.000,00 58% 

2200 Udgifter vedr. forhandlinger 85.110,14  0,00 0% 

2250 Årskursus 47.966,61  880.000,00 5% 

3100 Kirketjenerkurser 9.960,80  10.000,00 100% 

5010 Bredbånd / foreningstlf. 13.140,00  16.000,00 82% 

5040 Kontorartikler 7.316,55  3.600,00 203% 

5041 EDB-omkostninger 11.245,85  15.000,00 75% 

5042 Hjemmeside 6.600,88  10.000,00 66% 

5050 Porto 1.328,40  1.500,00 89% 

5055 Diverse Gebyr 8.888,90  12.000,00 74% 

5060 Forsikringer 0,00  0,00 0% 

5065 Revisor 32.501,25  25.000,00 130% 

5070 Div. blade, retsregler og lign 7.479,65  3.000,00 249% 

5081 Bestyrelsesvederlag 318.532,00  320.000,00 100% 

5082 Sekretariat 333.556,32  400.000,00 83% 

      

5090 Kontingent OAO 0,00  0,00 0% 

5100 Gaver 2.900,00  2.000,00 145% 

5150 Medlemskampagner 0,00  10.000,00 0% 

5300 Diverse 0,00  1.000,00 0% 

5400 Kirketjenerbladet 95.240,00  103.000,00 92% 

5450 Porto KT-Bladet 48.429,55  40.000,00 121% 

5460 Urafstemning 0,00  0,00 0% 

5510 Begravelseshjælp 3.000,00  6.000,00 50% 

  UDGIFTER 1.400.599,94  2.145.100,00 65% 

  PERIODENS RESULTAT -278.596,71  0,00  

 



 

 

• Vi kommer ud af året med et underskud. Udgiften for 4. kvartal til Sekretariatet er ikke med.  

• Budgetudkast 2022 er ikke færdigt endnu. Sendes hurtigst muligt, og kan eventuelt 

behandles via mail eller online. 

• PH: plakaten er ikke færdig endnu. Vi skal have et udkast til næste møde. Vi kan afvente 1 

måned mere, ellers finder PH en anden udbyder.  

• Afklaring omkring bankforbindelser undersøges (JK). 

Ad. 4: 

• Respons til BC og PH omkring tillidsrepræsentanternes opringninger til nyansatte. Det skal 

indskærpes, at de giver en tilbagemelding – indtil videre har der kun været få 

tilbagemeldinger. 

• Jubilæumsregulativ: Bestyrelsen enedes om at give en Lyngbyvase. NOA fremskaffer 

priser på vaser med logo fra 9 cm til 30 cm – tilbuddet sendes ud til bestyrelsen forud for 

næste møde. NOA og JK laver en udgiftsberegning på vase m/logo inkl. porto. Beregningen 

sendes ud forud for næste møde. Gaven skal uddeles personligt via tillidsrepræsentanten, 

på Årskursus eller ved lejlighed, når et bestyrelsesmedlem er i nærheden. Optælling af antal 

jubilæer udsendes på mail inden næste møde af JK.  

• Medlemskampagne: Offentliggøres i bladet i februar. PS laver forslag som også er til 

Facebook og hjemmeside. 

Biobilletter – slettes fra hjemmesiden så længe medlemskampagnen kører. 

Endeligt referat skal først på hjemmesiden efter februar-bladet er udkommet.  

• Opkaldsdrejebog – TR-udvalget har ingen respons på om den bruges. 

• Henvendelser/mails fra bestyrelsen til tillidsrepræsentanterne skal ”besvares”, så udvalget 

véd om informationerne bliver læst.  

• Vi retter hen imod, at alle tillidsrepræsentanter skal have kirketjener-mail.  

 

Ad. 5: 

• Næste møde er den 9. februar. Emner til mødet sendes til PH, GS og DA.  Det bliver muligvis 

et onlinemøde.  

• Oprydning af DKF-mapper i Sdr. Omme– status uændret. 

• JK, BC og GS har nu adgang til Nanna. Bladliste til medlemsbladet - DA skal have den fra Jan 

Bjergene, FAKK. 

• JK: Budget fra 2022 ikke udsendt – GS kontakter Bjarne Rødkjær vedrørende opgørelsen for 

2020.  

• Vores udgift til Sekretariatet bliver i 2021 på 417.000 kr. 

 

 

 

 

 

 



Ad. 6: 

• Mulighed for at få et møde omkring Nanna hvor alle kan deltage. BC, JK og GS vil gerne have 

lidt erfaring i brug af systemet inden mødet planlægges. 

• Seniormedlemskabet vil vi gerne overdrage til Serviceforbundet (SF) i løbet af foråret 2021.  

• Når de passive medlemmer, som ønsker det, overflyttes til SF, varetages 

begravelseshjælpsordningen stadig af os for alle passive medlemmer. Danmarks 

Kirketjenerforening optager ikke nye passive medlemmer fra 1. januar 2021, men man 

tilbydes alene passivt medlemskab i Serviceforbundet ved overgang fra aktiv 

arbejde/stilling. 

• Pernille S. Sjøstrøm fratræder kommunikationsafdelingen ved udgangen af januar måned. 

• FH (Fagforeningernes Hovedkontor) vil gerne, at man organiserer sig lokalt – dvs. pr. Stift. Vi 

har det løbende med på bestyrelsesmøder. GS sender mail.  

• Den 5. og 6. oktober 2021: Kongres på Nyborg Strand – GS undersøger hvor mange vi må 

deltage med. Punktet sættes på dagsordenen til foreningens generalforsamling jf. 

vedtægterne. 

• Den 22. marts er næste hovedbestyrelsesmøde – eventuelle emner fra bestyrelsen kan 

fremsendes til GS.  

Ad. 7: 

• Intet nyt siden sidste møde. 

• Medlemssag overdraget til BC fra Helene Devantié (HD).  

Ad. 8: 

• Benny Rosenqvist deltog under behandlingen af punktet, og gav en orientering om løbende 

sager. 

• DA kontakter Michael Tungelund med henblik på en artikel i marts-bladet om krænkelser og 

sexisme. 

• GS kontakter Landsforeningen af Menighedsråd (LAM) angående de mange nyansættelser.  

Ad. 9: 

• Lønnedgang pr. 1. februar 2021. Vi orienterer om det på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og i 

februar-bladet. 

 

Ad. 10:  

             Blad DA: 

• Infofolderen skal opdateres. Det er medieudvalgets opgave. PS sender en opdateret infofolder til 

bestyrelsen. 

• Alle annoncører på nær en enkelt har købt annonce i 2021. Der har været en prisjustering på 4-5%.  

• TJM-forsikring har tegnet annonce, og de får indstik (medlemskampagne) med ud i februar mod at 

betale ekstraomkostningerne til pakning og porto. 

• Artikel med Poul Søndergaard i februar. 

• DA mangler vinterbilleder til forsiden.  

• TR-listen flyttes til en venstreside bag i bladet.  

 

 



Nyhedsbrev PS og DA: 

 

• Møde (virtuelt) med Susanne og Karin fra Serviceforbundet den 6. januar. Det blev aftalt, at vi 

udsender nyhedsbrev foreløbig i en forsøgsperiode på 6 mdr. DA og PS håber at kunne mødes fysisk 

med Susanne og Karin i løbet af foråret. De kan hjælpe med at få lavet et årshjul for nyhedsbrev og 

blad.  

• GS: juli-nyhedsbrevet 2020 havde en åbnings% på 79. Der er generel stor åbnings% på de 

nyhedsbreve, der er udsendt. 

• Det er PS og DA der fremover varetager proceduren omkring nyhedsbrevene. 

             Hjemmeside PS: 

• Serviceforbundet kommer med nye hjemmesidetilbud i foråret/tidlig sommer2021. Vi afventer, 

hvad de kan tilbyde inden der træffes nærmere beslutning om fremtidig udbyder. 

• Forældede ting tages væk og sættes i arkiv eller under faglig information. 

• Nyhedsbreve skal have link på forsiden. 

• PS skal have adgang til kalenderen. HD spørges.  

• IT-kurserne er udsat. Vi orienterer om det i bladet og på hjemmesiden. 

• PS opdaterer ca. hver anden dag.  

 

Diverse login: 

• Office-pakken er fysisk hos JK (bruges pt af DA, HD, NOA og PH - PS vil gerne have den). 

• Ønskeligt at få et 1 dags kursus i Teams hos Serviceforbundet – GS undersøger muligheden. 

• Bladmailen – PS ændrer login. 

• HD er administrator på hjemmeside og FB siden – den skal overgå til PS. 

• FB-gruppen er hele bestyrelsen administrator på. Fremadrettet er det kun JK, PS og BC der 

administrerer gruppen.  

Oprydning af administratorer samt ind/ud foretages af JK, BC og PS. 

• Login tilrettes ved diverse oprettelser. Det skal altid være en kirketjener.dk adresse. 

Ad. 11:  

• Indkaldelse til generalforsamling kommer med i bladet i februar - DA. 

• Mødet den 15. og 16. marts afholdes på Nyborg Strand – BC bestiller og afbestiller samtidig i 

Middelfart. 

• Indhold net/tasker: Vi køber en ting - oplæg på næste møde (PS og DA) 

• Tilmelding til Årskursus via hjemmesiden fra 1. marts 2021. Endeligt program skal på hjemmesiden 

1. marts og med i marts bladet. 

Ad. 12:  

• Vi forsøger at finde et medlem, som har gennemført et kursusforløb med midler fra 

Kompetencefonden. 

• Serviceforbundet udbyder onlinekurser. BC undersøger om der kræves forbundsmailadresse for at 

kunne deltage. 

• Kursus for byggeri med start forår 21 – er muligvis udsat. 

 

 

 



Ad. 13: 

• Vi forventer, at alle tillidsrepræsentanter læser mails mindst 1 gang pr. uge, samt orienterer sig på 

hjemmesiden. 

• Referat sendes til alle tillidsrepræsentanter – det gøres af BC eller PH. 

• BC: Mail er udsendt med oplysning om, at det kommende kursus 9. februar er aflyst.  

• BC: Kursusudvalgsmøde afholdt sammen med FAKK. Vi forsøger at arrangere et 1 dags kursus i maj 

eller juni. John Lykkedahl arbejder videre med planlægningen. Man kan også tilmelde sig til kursus 

på Konventum i Helsingør.  

• GS: Fint nyhedsbrev. Godt der er kommet gang i det. 

• 4 nye tillidsrepræsentanter er tilmeldt til Stifterne. 

• Opdateret TR liste sendes til bladet senest den 18. januar af BC 

• Vedrørende nyvalg af tillidsrepræsentanter. GS skal som minimum have oplyst navn, adresse, tlf., 

mail og kirke. 

Ad. 14:  

• Krav gennemgået. 

Ad. 15: 

• Næste møde på Nyborg Strand den 15. og 16. marts 2021 med start kl. 10.00. 

 

 

 

 

 


