
Bestyrelsesmøde mandag den 25. og tirsdag den 26. april 2022 på Milling Park Hotel, 

Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

Mødestart: kl. 09.00 

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

                                                                                                                                           Referent: Dorthe Anneberg 

 

Dagsorden:  

Pkt.  1: Protokol og interne skrivelser 

Pkt.  2: Tillidsrepræsentanter 

• Vedtægter for Tillidsrepræsentanter 

Pkt.  3: Økonomi 

• Årsregnskab 2021 

• Budget 2023 og kontingentregulering – bilag følger 

• Regler for IT-udstyr 

Pkt.  4: Medlemspleje 

• Informations-/velkomstbrev, samt kontakt til nyansatte kirketjenere 

• Jubilæum 

• Tilskud til Stiftskredsmøder 

Pkt.  5: Sekretariatet – orientering 

Pkt.  6: Serviceforbundet – orientering 

• IT og administrationsudvalg 

• FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelser) 

Pkt.  7: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) 

• Arbejdsmiljø i Folkekirken - Trivselsundersøgelse 

Pkt.  8: Lønforhandlinger – OK ansatte og tjenestemænd 

Pkt.  9: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

Pkt.10: ”Min A-Kasse” og OAO 

Pkt.11: Medieudvalget www.kirketjener.dk  

• Medlemsbladet 

• www.kirketjener.dk 

• Nyhedsbreve 

 

Pkt.12: Årskursus 2022  

• Gennemgang af Huskelisten 

• Workshop samt information 

• Andet – indkomne forslag, indhold net/tasker 

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


• Forslag til vedtægtsændringer – bilag følger 

Pkt.13: Uddannelse 

• Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet 

• Kompetencesekretariatet  

Pkt.14: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

Pkt.15: OK 21/24 – orientering 

Pkt.16: Eventuelt 

• Næste møde skal planlægges 

***************************************************************** 

Ad.  1: Protokol og Interne Skrivelser 

Protokollen underskrevet.  

• Interne skrivelser:  

Troels Klamer er trådt ud af bestyrelsen. Han er sygemeldt fra tillidsrepræsentantarbejdet. 3. suppleant 

Marina Sommer Christensen ønsker ikke at indtræde i bestyrelsen. På generalforsamlingen den 7. juni 

indtræder 1. suppleanten straks i bestyrelsen.  

IT-og administrationsudvalget under Serviceforbundet overtages af PNS. Suppleant for KN i Folkekirkens 

Arbejdsmiljø Råd er vakant indtil efter generalforsamlingen. Stifts/erfagruppekoordinator overtages af KN.  

• Fællesmøde med alle faglige organisationer indenfor Folkekirken afholdes mandag den 20. juni kl. 10. Mødet 

foregår hos 3F i Fredericia. Udover formanden deltager DA og PH fra bestyrelsen.  

Ad.  2: Tillidsrepræsentanter 

• Vedtægter for tillidsrepræsentanter 

Vedtægtsændringer er foretaget. De renskrives af GS og rundsendes til bestyrelsen inden endelig 

godkendelse.  

• Andet 

Messenger gruppen for tillidsrepræsentanter benyttes ikke. Det er ærgerligt, fordi PH og PNS oplevede, at 

der var stor efterspørgsel efter den.   

Susan Ejsing, kirketjener i Helsingør Domkirke er valgt som tillidsrepræsentant på Stiftskredsmødet den 14. 

marts i Helsingør Stift. Bestyrelsen godkender Susan, og PH sender til godkendelse i Stiftet.   

 

Tillidsrepræsentanter der ikke varetager opgaverne forbundet med hvervet:  

Bestyrelsen har besluttet nedenstående vedrørende tillidsrepræsentanter: 

Første instans: PH sender advarsel til tillidsrepræsentantens kirketjenermail og en besked til vedkommendes 

privatmail med oplysning om at der er post til dem på kirketjenermailen.  

Næste instans: Anbefalet brev med advarslen fra mailen, underskrevet af PH og GS.  

Er der stadig ingen reaktion, så tilbagekaldes godkendelsen.   

PNS forfatter ordlyden i advarslen.  

 

PH har afholdt onlinemøde med tillidsrepræsentanter. Alle inkl. bestyrelsen var inviteret, men kun 6 deltog. 

3 havde meldt afbud. Det er ikke acceptabelt.  

Årstal for valg/genvalg af tillidsrepræsentanter skal opdateres i Nanna (PH).  

 

 

 

Ad.  3: Økonomi 



• Årsregnskabet for 2021  

Er underskrevet af hele bestyrelsen, dog undtaget Troels Klamer. Kommer på hjemmesiden. 

• Økonomiovergang til Serviceforbundet: Processen er i gang. Vi skal have oprettet en konto i Arbejdernes 

Landsbank. 

• Budget 2023:  

Udarbejdet med henblik på kontingentændring pr. 1. juli 2022.  

GS: Ifølge Dorte Bartelt, Serviceforbundet så besluttes næste års kontingentsatser på et 

forretningsudvalgsmøde i god tid inden året slutter.  

• Regler for IT-udstyr 

Bestyrelsens forretningsorden bliver opdateret på det kommende konstitueringsmøde i juni. 

• Tilskud til Stiftskredsmøder  

Beløbet er 1.500 kr. som kun kan bruges til en oplægsholder. Bestyrelsen skal ansøges inden aftale med 

oplægsholder indgås. Beløbet refunderes efter aftale med kassereren.  

Ad.  4: Medlemspleje 

• Orientering fra Stiftskredsmødet på Lolland/Falster v/PH, PNS og GS. PH blev valgt som suppleant for 

tillidsrepræsentanten.  

• Velkomstbrev og kontakt til nyansatte kirketjenere 

Orientering ved PNS omkring det Serviceforbundet kan tilbyde. De foreslår, at tilbud udsendes trinvis. Det er 

en god idé med få informationer ad gangen. PNS kommer med 2 forslag til næste møde – ét forslag ved 

nyansættelse og ét til nye medlemmer.  

PH får tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanterne, men ikke i det omfang, der sker nyansættelser.  

• Jubilæum  

Udsættes til næste møde.  

• Tilskud til stiftskredsmøder 

Bestyrelsen kan ansøges om 1.500 kr. til en oplægsholder – se regler under pkt. 3.  

Ad.  5: Sekretariatet – orientering 

• Der afholdes møde den 24. maj kl. 10. GS, PH og DA deltager. (PH online) 

Ad.  6: Serviceforbundet – orientering  

• IT og administrationsudvalg – PNS orienterer selv Serviceforbundet om at hun har overtaget posten.  

• FIU – PH givet en orientering og sendt materiale ”Arbejdsgruppens forslag til FIU” til bestyrelsen. 

• Hovedbestyrelsesmødet den 29. marts. GS orienterede derfra. Spændende foredrag med en Trendforsker 

om kulturen omkring Fagbevægelsen og fremtidsspådomme.   

• Kursusoversigt med kurser indenfor FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) – tidligere sendt til 

bestyrelsen. 

Ad.  7: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) 

• Orientering ved KN: Der er brugt meget tid på at få den ny organisation på plads – nye systemer, nye 

ansatte mv. Samarbejdsaftalen er til gennemsyn i Kirkeministeriet. Der arbejdes på at afholde et seminar i 

oktober 2022 med titlen ”sprogbrug i Folkekirken”. Forbundsformand Bjarne Rødkjær og leder af 

Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning Hans Hjerrild har været på Christiansborg for at give en orientering til 

Folketingets kirkeordførere.  

Kirkeministeriet bakker op om, at der skal laves en ny trivselsundersøgelse.   

Nyt møde er aftalt til den 10. maj. 2022.  

 

Ad.  8: Lønforhandlinger – OK ansatte og tjenestemænd 

• Alle lønforhandlinger er afsluttet for OK-ansatte.  

• Lønforhandlingsskemaet for 2022 skal være på hjemmesiden i perioden fra ca. 1. maj – til den 1. aug.  



Ad.  9: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

• Orientering omkring løbende sager ved KN og PN.  

• Tidligere fremsat ønske om at kunne tegne et B-medlemskab i foreningen blev diskuteret. Beslutningen blev, 

at der ikke åbnes mulighed for at tegne B-medlemskab.  

Ad.10: ”Min A-kasse” og OAO 

• Intet til punktet. 

Ad.11: Medieudvalg  

• Blad: 

På det konstituerende møde i juni tages det op om bestyrelsesmedlemmer skal bidrage med fagligt stof til 

bladet.   

Der er historier til 3 blade mere, så er arkivet tømt.  

Medieudvalget foreslår, at bladet får et navn. Måske skal der udskrives en afstemning blandt 2-3 forslag.  

DA vurderer fra gang til gang om der skal betales for at få en artikel/pressemeddelelse bragt i bladet.  

Beslutning omkring designguide med mere udsættes til næste møde.  

• Hjemmeside: 

Opstart af den nye hjemmeside: PNS orienterede fra mødet i Serviceforbundet den 4. april hvor 

Medieudvalget (DA og PNS) og GS deltog sammen med Louise Graa Christensen, Anne-Marie Wolff Nielsen 

og Susanne Fasting fra Serviceforbundet. Der blev snakket om hvilke funktioner den ny hjemmeside skal 

have og hvilke der skal med fra den nuværende hjemmeside. Det bliver nødvendigt, at PNS skal være på 

Serviceforbundet en lille uges tid, inden hjemmesiden tages i brug.  

Kalenderen på hjemmesiden har skiftet navn fra mødekalender til aktivitetskalender. Nu kan medlemmerne 

se, hvad der er af tilbud til dem om kurser og lignende. Ved hvert kursus er der nu også en kursusbeskrivelse.  

Opfordring fra administrationschef Jonas Ekelund Andersen, Serviceforbundet om at vores persondatapolitik 

trænger til opdatering – PNS kontakter konsulent Hanne Uth via Serviceforbundet.  

• Facebook: 

Facebook siden er velbesøgt og distributionsscoren er høj. Antallet af likes af selve siden stiger støt. Den fik 

meget ros af Louise Graa Christensen, Serviceforbundets SoMe (Social Media) manager på hjemmeside-

mødet den 4. april som værende den bedste fagforenings Facebookside hun havde set.  

Vores Facebook gruppe ”Gruppe for Danmarks Kirketjenerforenings medlemmer” trænger til oprydning, 

men det kræver, at PNS har adgang til medlemskartoteket.    

Medlemsundersøgelsen er næsten færdig og klar til udsendelse.  

• Nyhedsbrev:  

Stadig utrolig fine klikrater og åbningsprocenter.  

Temaet om Grøn kirke er ikke opgivet, men det går trægt med at komme i gang.  

Konkurrencerne om bøger med ”kirkeligt indhold” er populære.  

Journalist Karin Skolnik går på pension til efteråret. Louise Graa Christensen afløser Karin og hun er også 

ansat som SoMe manager. Hun skal endvidere hjælpe de nye hjemmesider i gang.  

Vi modtager gerne ideer til nyhedsbrevene.  

 

Ad.12: Årskursus 2022 

• Huskelisten gennemgået.    

• Taskepakning: PNS, PH og DA møder ind mandag morgen og pakker tasker – indholdet er der styr på.  

• Til hjemmesiden – PNS skal have materialet i god tid inden Årskurset (3-4 uger). 

Beretning og vedtægtsændringer fra GS 

Regnskab og budget fra JK  

I bladet skal der være henvisning til de ting, der er på hjemmesiden vedr. generalforsamlingen.  

• Workshops skal med i programbladet (DA og PNS) 

• Workshops på A-4 kopi skal med til frokosten onsdag (JK)  



• Vedtægterne gennemgået og ændringer foretaget. Vedtægterne m/ændringer sendes renskrevet af GS til 

bestyrelsen.   

• Interesseforeningen. Orientering fra DA og PNS. Vi afventer indkaldelse til et møde i Afdeling 9, hvor der skal 

vælges formand og fastsættes fordeling af midlerne. GS, DA og PNS deltager i Forbundsdagen den 22. juni 

2022.  

DA har forhåndsansøgt og fået bevilget et beløb til dækning af udgifter i forbindelse med TJM Forsikrings 

deltagelse på Årskurset.   

Ad.13: Uddannelse 

• Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet: Der afholdes møde den 13. maj 2022.  

• Kompetencesekretariatet: Næste møde den 4. maj 2022.  

• GS refererede fra et møde med Jimmy Andersen, AMU-Fyn. Vi skal opfordre kirketjenerne til at deltage i 

AMU-kurserne.   

Ad.14: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

• Invitation til festgudstjeneste den 5. juni kl. 14 i Aalborg Domkirke i anledning af, at Thomas Reinholdt 

Rasmussen tiltrådte som biskop over Aalborg Stift den 1. december 2021. Festgudstjenesten i december blev 

minimeret til kun at være for de nærmeste på grund af Covid19. GS deltager.  

Ad.15: OK 21/24 – orientering 

• Intet til punktet 

Ad.16: Eventuelt. 

• Næste møde - konstitueringsmøde den 26. - 27. juni 2022 på Nyborg Strand. Mødestart: kl. 17.  

KN aftaler reservation med Nyborg Strand. 

  

 

 


