
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2022 på Milling Park Hotel, Viaduktvej 28, 

5500 Middelfart.  

Mødestart: kl. 09.00 

Deltagere: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Kim Nielsen (KN), Pernille Nordahn 
Sonne (PNS), Folmer Iversen (FI), Dorthe Anneberg (DA). 

 Jan Kvistgaard var fraværende                                                                                     Referent: Dorthe Anneberg 

Dagsorden:  

Pkt.  1: Tilføjelse af eventuelt nye punkter til dagsorden 

• Til pkt. 14 tilføjes: AMU Fyn 
Til pkt.   2 tilføjes: Teams møder mellem ordinære bestyrelsesmøder 

 
Pkt.  2: Protokol og interne skrivelser 

• Rettelse til referat/protokollen fra konstitueringsmødet den 26. og 27. juni 2022 

• Forretningsorden for bestyrelsen – bilag følger 

Pkt.  3: Tillidsrepræsentanter 

• Godkendelse af vedtægter for tillidsrepræsentanter – bilag følger 

Pkt.  4: Økonomi 

• Resultatopgørelse til og med august 2022 

• Orientering om økonomifunktion 

Pkt.  5: Årskursus 

• Forslag til Årskursus 2023 (den 30. maj – 1. juni)  
Rød tråd, programændringer, foredragsholdere, workshop, nye ideer tiltag og lignende.  

Pkt.  6: Medlemspleje 

• Status på nuværende undersøgelse/kampagne 

• Orientering om Interesseforeningen 

• Status på jubilæumsregulativ samt gaver 

Pkt.  7: Medieudvalg 

• Medlemsbladet 

• www.kirketjener.dk  

• Nyhedsbreve/Facebook 

Pkt.  8: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 

Pkt.  9: Sekretariatsudvalget 

Pkt.10: Serviceforbundet 

• IT- og administrationsudvalg 

• FIU-udvalg 

Pkt.11: Lønforhandlinger 

Pkt.12: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

Pkt.13: ”Min A-kasse” og OAO 

Pkt.14: Uddannelse: Brancheudvalg og Kirkeministeriets udvalg 

Pkt.15: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

Pkt.16: OK24 

Pkt.17: Eventuelt 

• Næste møde den 28. og 29. november på Hotel Nyborg Strand.  

http://www.kirketjener.dk/


Ad.   1: Tilføjelse af eventuelt nye punkter til dagsordenen 

• Til pkt. 14 tilføjes: AMU Fyn 
Til pkt.   2 tilføjes: Teams møder mellem ordinære møder 

Ad.   2: Protokol og interne skrivelser 

• Rettelse til referat/protokollen fra konstitueringsmødet den 26. og 27. juni 2022: 
Pkt. 6 Årskursus 2022 evaluering: 
                                   Husk at gøre opmærksom på, at er man i restance, kan man ikke deltage i  

                                   generalforsamlingen – evt. i Årskursusbladet.  

Rettelse: Husk …. – skal i medlemsbladet sammen med programmet og i Årskursusbladet.  

Pkt. 9 Folkekirkens Arbejdsmiljøråd:  

                             Fællesmøde mellem APPA (Arbejdsgruppe for Præster og Psykisk Arbejdsmiljø) 
                             og FAR den 12. oktober. Vi kan komme 2 repræsentanter.                                 

Rettelse: Fællesmøde …. Danmarks Kirketjenerforening kan komme med 2 repræsentanter.  

Pkt. 13 Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser: Rettelse foretaget 

• Protokollen fra den 26. og 27. juni 2022 underskrevet. 

• Interne Skrivelser 
Forretningsordenen gennemgået og tilrettet. Forretningsordenen eftersendes af GS. 
Møde i Vonsild den 12. oktober omkring arbejdsmiljøet i Folkekirken. Vi afventer invitation. GS, KN, 
PNS og eventuel DA deltager.  
Landsforeningen af Menighedsråd (LAM) og Danmarks Kirketjenerforening afholder møde tirsdag 
den 25. oktober omkring de mange nyansættelser. GS deltager sammen med Elisabeth Jensen og 
Inge Kjær Andersen fra LAM.  

• Teams møder mellem ordinære møder 
Det tilstræbes at afholde et Teams møde mellem de ordinære bestyrelsesmøder.  

Ad.   3: Tillidsrepræsentanter 

• PH: Det går stille og roligt med tilbagemeldinger om nyansættelser. 

• PH: Viborg Stift: Simon Simonsen stopper som tillidsrepræsentant på Stiftskredsmødet den 19. 
september.  

• God ide at have en Vejledning til planlægning og afholdelse af Stiftskredsmøder – PNS laver et 
forslag.  

• PNS tjekker at der i velkomstbrevet står, at tillidsrepræsentanter er på valg hvert andet år.  

• Vedtægter for tillidsrepræsentanter 
Gennemgået og tilrettet. Eftersendes af GS. PH sender den til alle tillidsrepræsentanter med 
forklaring på, hvad der er ændret.  
 

 

Ad.   4: Økonomi 

• Resultatopgørelse til og med august 2022 
Udsættes på grund af kassererens afbud 

• Orientering om økonomifunktion 
Udsættes på grund af kassererens afbud. 

 

 

Ad.   5: Årskursus 

• Forslag til Årskursus 2023 (den 30. maj – 1. juni)  



Det blev besluttet at ”ryste posen” med hensyn til ændringer til programmet. Der planlægges nye 
tiltag.  
Rød tråd: Bæredygtighed  
Workshops – uddannelsestema med forskellige udbydere.  
Jordbrugets Uddannelsescenter – workshop med bæredygtige dekorationer og måske også en 
uddannelsesstand. 
Ideer:                       Foredrag med Jim Lyngvild torsdag formiddag. FI sender en forespørgsel. 
                                  Foredrag med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen onsdag enten kl. 9.15 eller     
                                  kl. 13.15. DA sender en forespørgsel. 
                                 Noget fagligt fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) til tirsdag. GS 
                                 spørger Rita Bundgaard.   
                                 Noget fagligt fra Serviceforbundet og OAO til tirsdag. GS forespørger.  
På podiet:               Kirkepolitiske ordførere  
Underholdning:     Johnny Madsen Jam – 12.500 kr. 
                                 Herning kirkes drengekor eller et lokalt kor der kan lede fællessang 
                                 Malthe Ebert 
                                 Mathias Hammer eller Philip Faber - noget vi kan synge med på              
Alle går i tænkeboks med hensyn til workshops, uddannelsesudbydere, foredragsholdere og 
underholdning. 

Ad.   6: Medlemspleje 

• Status på nuværende undersøgelse/kampagne 
Medlemsundersøgelsen til de nyeste medlemmer: Gevinsterne (BIO billetter) er sendt ud til 
vinderne. GS har fået liste over dem, der ønsker opringning.  
Orientering om resultatet af undersøgelsen givet af PNS. Herefter en snak om hvad vi skal bruge 
resultaterne til fremadrettet. 
Medlemsundersøgelsen om psykisk arbejdsmiljø: Der er en del, der ønsker opringning. PNS laver en 
liste og bestyrelsen fordeler.  
Orientering af PNS. Resultatet af undersøgelsen sendes ud, når den er gennemlæst (PNS).  

• Orientering om Interesseforeningen 
Generalforsamling i november – Vagt og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning (VSL) 
deltager for afdeling 9. GS undersøger om han kan deltage som observatør.  

• Status på jubilæumsregulativ samt gaver 
DA arbejder videre med regulativet og regner på økonomien. 

• PNS: Velkomstpakken til nyansatte er på trapperne. 

Ad.   7: Medieudvalg 

• Medlemsbladet 
Tillidsrepræsentantlisten – DA laver en opdateret liste til næste blad.  
Adresser på bestyrelsesmedlemmer slettes på side 2 i bladet. GS og DA ønsker at bibeholde 
adressen. 
DA har lavet en fejl i listen over nyansatte kirketjenere – i september-bladet. Der er flere navne 
nævnt end periodens nyansatte. Der kommer et opslag på Facebook med en beklagelse.  
Der arbejdes fortsat med et par nye annoncører. Det er ikke lykkedes at få en aftale i hus - endnu.  

Der satses på en artikel om tillidsrepræsentanthvervet i november-bladet.   

”Månedens bæredygtige ide” hvis der kommer gode ideer, så offentliggøres de i bladet. 

”Klummerne” fra FAR (Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning) har fået ny skribent, Bettina Brix.  

• www.kirketjener.dk  

Arbejdet med ny hjemmeside er i fuld gang. Der har været en del møder angående design og ønsker 

til opbygning. PNS kan desværre ikke være med til de to næste møder, men det bliver løst sådan, at 

PNS efterfølgende kommer til opfølgningsmøder på Serviceforbundet. Resten af møderne bliver ikke 

noget problem at deltage i.  

http://www.kirketjener.dk/


Den nye hjemmeside er klar i løbet af 1. kvartal 2023. PNS undersøger hvem der derefter ejer 

www.kirketjener.dk. 

• Nyhedsbreve/Facebook 
Nyhedsbreve 
Alt fungerer stadigt fint med nyhedsbrevet. Samarbejdet med Serviceforbundet er stadigt godt og 
åbningsprocenter og klikrater er rigtigt gode.  
Vi kører med temaet ”Min vej til faget” året ud.  
Journalist Karin Skolnik går på pension 1. januar 2023, og der er ikke ansat en ny i hendes sted 
endnu.  
Facebook: 
Facebook fungerer stadigt godt med mulighed for hurtigere information end vores andre medier. 
Der har været en del debat omkring det psykiske arbejdsmiljø her på det sidste.  
Siden har nu knap 600 følgere og hvert opslag bliver set af i gennemsnit 250 mennesker. Flest 
kvinder i alderen 48 – 62 år, siger Facebooks nye funktion, som giver et meget detaljeret indblik i 
opslag.  
Fremover er det kun medieudvalget som er administratorer på Facebook.  
 

• PNS sørger for at få foreningen på Instagram.  

• PNS og DA vil gerne give bladet et navn. Der udskrives en lille konkurrence med afstemning om 3 

valgte navneforslag.   

Ad.   8: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd  

• KN: Referat fra møde tirsdag den 13. september – meget snak om kommunikation. Mest fordi 
Kirketrivsel.dk trænger til fornyelse.  
Spændende oplæg ved Folkekirkens IT-afdeling om Folkekirkens intranet.  
Nyhedsbrevene udgår – redaktionen er nedlagt. Der arbejdes dog på at udsende et nyhedsbrev 
efter hvert møde.  
Samarbejdsaftalen med rådgivningen (FAR) er nu underskrevet.  

• GS: Bjarne Rødkjær opfordrede til at vi som faglige organisationer er opmærksom på, at der savnes 
politikere i rådet da mange har sendt deres ansatte afsted i rådet. Dermed er der reelt ikke stor 
sandsynlighed for, at de også skal varetage en førende rolle i rådet. 

 

       Ad.   9: Sekretariatsudvalget 

• Amalie Lynge Bendix er ansat som faglig sagsbehandler. Hun er uddannet socialrådgiver. Amalie har 
kirketjenernes lønforhandlinger.  

• Referat fra møde tirsdag den 6. september kl. 10 i Sdr. Omme:  
Benny er fyldt 60 år og han er blevet gift den 2. september. GS sørger for gave fra Danmarks 
Kirketjenerforening.  
Konference med alle aktører i Folkekirken – ide af GS.   
Økonomi – vi indbetaler godt 18.000 for lidt pr. kvartal.  
Foreslået kontingentstigning til Service Forbundet på 12,- pr. mdr. fra 1. januar 2023.  
Snak om ny placering af Sekretariatet – måske indenfor ½-1 år. Bjarne Rødkjær og GS skal sammen 
med Serviceforbundet se på lokaliteter i oktober.  

• Næste møde tirsdag den 15. november kl. 10 i Sdr. Omme. Efter mødet er der kursus i Nanna og 
Workzone fra 13-15. PNS deltager i kurset.  

       

 

       



 

 Ad. 10: Serviceforbundet 

• IT- og administrationsudvalg 
PNS: Næste møde 2. november 

• FIU-udvalg 
PH: Der er generelt ventelister til kurserne.  
Spændt på økonomien efter Ejendoms og Servicefunktionærernes Fagforening (ESF) udmeldelse.  
Kursusbevis pr. modul og til slut et samlet bevis.  

• GS: Hovedbestyrelsesmøde den 20. september.  

• Amalie Lynge Bendix har fået overdraget 95 lønforhandlinger  

• Statistikken laves af FI.   

Ad. 12: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

• Medlemssager gennemgået. 

Ad. 13: ”Min A-kasse” og OAO 

• Intet til punktet.  

 

Ad. 14: Uddannelse: Brancheudvalg og Kirkeministeriets udvalg 

• AMU-Fyn 
PNS: Har aftalt et møde med Charlie Gallagher Lindeskov, uddannelseskonsulent hos AMU-Fyn den 
26. september angående en inspirationsdag for kirketjenere hos AMU-Fyn.   
Udgiften til inspirationsdagen afholdes af AMU-Fyn. 

              GS:  Folkekirkens Grønne Omstilling har spurgt om de må kontakte AMU Fyn. Det er i orden.   

• Kirkeministeriets udvalg:  
Der er møde den 24. november kl. 10.   

• Brancheudvalget:  
PNS overtager udvalgsarbejdet fremadrettet 
Afholdt møde den 7. september kl. 9.30 hvor GS og PNS deltog. PNS afventer indkaldelse med 
henblik på at få en opdatering.  

Ad. 15: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

• GS: Folkekirkens Samarbejdsudvalg afholdt møde 2. september.  

• Vejledning omkring seniorordning sendes rundt af GS 

• GS deltog i bispevielsen i Roskilde Domkirke den 4. september. Ulla Thorbjørn Hansen er ny biskop 
over Roskilde Stift.   

• Den 2. april 2023 er der bispevielse i Odense Domkirke.  

Ad. 16: OK24 

• Enkelte punkter får meget fokus.  

Ad. 17: Eventuelt 

• Næste møde den 28. og 29. november på Hotel Nyborg Strand.  

• Teams møde i oktober. GS sender datoer rundt.  

 

  
  

 


