
Bestyrelsesmøde mandag den 24. og tirsdag den 25. januar 2022 på Milling Park Hotel, 

Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

Mødestart: kl. 10.00 

Deltagere: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg Hansen (PH), Jan Kvistgaard (JK), Kim Nielsen (KN), 
Troels Klamer (TK), Pernille Nordahn Sonne (PNS). 

Dorthe Anneberg (DA) deltog online.                                                                         Referent: Dorthe Anneberg 

 

Dagsorden:  

Pkt.  1: Protokol og interne skrivelser 

Pkt.  2: Tillidsrepræsentanter 

• Godkendelse af Tillidsrepræsentanter 

• TR-Mappen 

• Ingen kontakt til TR (punktet er tilføjet på mødet) 

Pkt.  3: Økonomi 

• Resultatopgørelse til og med december 2021 

Pkt.  4: Medlemspleje 

• Opfølgning af kontakt til nyansatte kirketjenere 

• Trivselsundersøgelse 

• Jubilæumsregulativ 

Pkt.  5: Sekretariatet – orientering 

Pkt.  6: Serviceforbundet – orientering 

• IT og administrationsudvalg 

Pkt.  7: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) 

• Arbejdsmiljø i Folkekirken 

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 

• Diverse opgaver fordeles 

• Workshop samt information 

• Møde Nyborg Strand 

• Andet – indhold net/tasker – vedtægtsændringer 

Pkt.13: Uddannelse 



• Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet 

• Kompetencesekretariatet  

Pkt.14: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

Pkt.15: OK 21/24 – orientering 

Pkt.16: Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2022 på Nyborg Strand. 

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

Ad.  1: Protokol og interne skrivelser 

• Protokollen underskrives på næste møde. 

• De gamle protokoller mangler at blive gennemgået for det materiale, der skal scannes. 

• Gennemgang af konstitueringslisten:  

Konstituering af bestyrelsen: Opdateret den 25. januar 2022 

 

Konstituering:  

GS: Formand, medlem af brancheudvalget under Kompetencesekretariatet, medlem af 

uddannelsesudvalget under KM, sekretariatsudvalg, tovholder kompetencefond 

ansøgninger, tegningsberettiget og økonomimedansvarlig, Sektorpartnerskabsmøde, OK-

forhandlingsudvalg. Udvalg: ”Medarbejder som ressourceperson”, Udvalg: ”Samarbejde 

og Kommunikation”.   

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger.  

PNS: Redaktør af web, medieudvalg og tovholder på nyhedsbrev, Facebook, TR 

Kursusudvalg, vedligehold af den digitale Tillidsrepræsentant-mappe, 

årskursuskoordinator (gæster og gæstelister), dataansvarlig, kursuskvalitetstjekker. 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

PH: Næstformand, OK-forhandlingsudvalg, kontaktperson for tillidsrepræsentanter og 

tovholder for kurser og kursusudvalg, statistik over lønforhandlinger, sekretariatsudvalg, 

suppleant i uddannelsesudvalget under Kirkeministeriet, Sektorpartnerskabsmøde, 

Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU), kursuskvalitetstjekker. 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

TK: IT- og adm. udvalg, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd suppleant, Stifts- og ERFA-

gruppekoordinator. 
Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

JK: Kasserer herunder investeringer, medlemskampagne, Årskursuskoordinator (økonomi og 

udstillere), tegningsberettiget og økonomiansvarlig, økonomiansvarlig. 

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

DA: Redaktør af medlemsblad, medieudvalg, protokolfører, sekretariatsudvalg, suppleant for 

GS i brancheudvalget under Kompetencesekretariatet, årskursuskoordinator, gæster, 

gæstelister, udstillere.  

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

KN Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, TR-kursusudvalg, gennemsyn af stillingsannoncer, 

Ansvarlig for booking af sted til bestyrelsesmøder.  

Planlægning af årskursus, medlemskontakt inkl. nyansatte og forhandlinger. 

Øvrige Lønforhandlinger for tjenestemænd (Sekretariat) 

Undervisere på AMU-kurser: Hans Henrik Kristensen, Helene Devantié  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• GS: Julekort blev sendt meget sent ud, men det skyldtes en fejl på trykkeriet.  

• GS: Formandsmøde med de Faglige Organisationer. På dagsordenen var: Kirkeministeriets 
pressemeddelelse omhandlende afvisningen af Landsforeningen af Menighedsråds ønske om 
overtagelse af arbejdsgiverfunktionen.  
Der var også en snak om OK24 og hvordan den indbyrdes kommunikation kan være.  

Ad.  2: Tillidsrepræsentanter 

• Godkendt af Stifterne: 
Lars Medom Madsen, Viborg Stift 
Peter Østergaard Christensen; Haderslev Stift  

• Godkendt af bestyrelsen: Valgt på Stiftskredsmøde i november 2021: Mogens Christiansen, Fyns 
Stift. GS sender til Stiftet.  

• PH: Der har været tilbagemelding om 18 kontakter til nyansatte. 

• Onlinemøde den 20. december indkaldt af PH: 6 tillidsrepræsentanter deltog - DA og KN deltog fra 
bestyrelsen.  
Onlinemøderne er i gang, og er stadig et langt sejt træk. 

• Messenger-gruppe for tillidsrepræsentanter, hvor der diskuteres faglige spørgsmål. Hele 
bestyrelsen er med i gruppen: PH opretter gruppen – ansvarlig: PH, PNS og GS – i nævnte 
rækkefølge. 

• Den 28. marts afholder PNS og PH Stiftskredsmøde i Lolland/Falster Stift. GS deltager 

• Den fysiske TR-mappe: Udgår som den er, og erstattes af et digitalt velkomstbrev. Der oprettes en 
boks på hjemmesiden med nyttige links – det er vigtigt, de er let tilgængelige. Tilrettes/oprettes af 
PNS og godkendes af PH – PH er ansvarlig for at sende velkomstbrevet til nye tillidsrepræsentanter. 

• TR-listen opdateres løbende og sendes til medieudvalget.  

• Forslag: Danmarks Kirketjenerforening deltager med et oplæg på kursus for kontaktpersoner.  
 

• Ingen kontakt til tillidsrepræsentanter: 
PH foreslår vedtægtsændring, og at der tilføjes en paragraf 12. GS nærlæser vedtægterne.  
Som tillidsrepræsentant forventer bestyrelsen, at man er ”en aktiv del af foreningen” – vi er 
samarbejdspartnere. 
Jannie Lindgaard Pedersen og Peter Broeng er stoppet som tillidsrepræsentanter i Helsingør Stift.  
Tillidsrepræsentant Niels Overgaard Andersen er gået på pension. 
En lang snak om hvordan vi griber sagen an med de tillidsrepræsentanter, som ikke opfylder 
betingelserne for hvervet.  

 

Ad.  3: Økonomi 

• Saldobalance:  

DANMARKS KIRKETJENERFORENING     

      
Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21     
Nr. Navn Perioden Budget % af budget 

  INDTÆGTER      
1100 Medlemskontingenter 929.998,11 951.000,00 98  
1110 Begravelseskasse 240,00    
1115 Passive medlemmer 20.290,00 20.000,00 101  
1120 Indbetalt årskursus 470.700,00 950.000,00 50  
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 56.000,00 70.000,00 80  
1320 Annoncer i KT-Bladet 50.920,00 65.000,00 78  
1390 Kirketjenerkurser 7.159,19 10.000,00 72  
1425 Afkast Jyske Bank investering 0,00    
1450 Renter af Bank konto 0,00    

  INDTÆGTER 1.541.202,30 2.070.500,00 74  
        
  UDGIFTER      

2050 Frikøb bestyrelsesmedl. 170.826,00 155.000,00 110  
2100 Bestyrelse 55.385,30 55.000,00 101  
2120 Møder vedr. uddannelse 1.565,00 20.000,00 8  
2140 Tillidsrepræsentanter 1.073,28 0,00   
2150 Stiftsmøder 3.107,68 12.000,00 26  
2160 Møder Kirkeministeriet 3.283,89 10.000,00 33  
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 502.829,41 950.000,00 53  
3100 Kirketjenerkurser 7.159,19 10.000,00 72  
5010 Bredbånd / foreningstlf. 11.675,00 16.000,00 73  
5040 Kontorartikler 865,00 1.000,00 87  
5041 EDB-omkostninger 21.474,94 15.000,00 143  
5042 Hjemmeside 31.055,86 8.000,00 388  
5050 Porto 1.100,00 1.500,00 73  
5055 Diverse Gebyr 2.506,45 12.000,00 21  
5060 Forsikringer 10.762,84 0,00   
5065 Revisor 7.625,00 25.000,00 31  
5070 Div. blade, retsregler og lign 7.825,00 5.000,00 157  
5081 Bestyrelsesvederlag 328.938,00 347.000,00 95  
5082 Sekretariat 417.500,32 415.000,00 101  
5090 Kontingent OAO 0,00 0,00   
5100 Gaver 1.017,95 2.000,00 51  
5150 Medlemskampagner 21.700,00 10.000,00 217  
5300 Diverse 0,00 1.000,00 0  
5400 Kirketjenerbladet 86.250,00 90.000,00 96  
5450 Porto KT-Bladet 42.376,65 40.000,00 106  
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 393,67 0,00   

  UDGIFTER 1.746.802,55 2.231.500,00 78  
  PERIODENS RESULTAT -205.600,25 -161.000,00   

 

• Punkt til næste bestyrelsesmøde: Foreningens IT-udstyr. 

• Medlemskampagnen skal i februar-bladet.  

• Jyske Bank papirerne blev diskuteret. 

• JK har haft kontakt til Serviceforbundet ang. kontingentopkrævningen. 

• Overflytning af økonomi til Serviceforbundet – intet nyt desangående. JK har ikke været i kontakt 
med Jonas Ekelund Andersen, Serviceforbundet.  

• Møde i Sdr. Omme med Faglig Afdeling, Serviceforbundet om hvad de kan gøre for os. Det er 
sammen med FAKK – Jonas Ekelund Andersen fra Økonomiafdelingen deltager.  



GS deltager – JK om muligt.  

Ad.  4: Medlemspleje 

• Opfølgning af kontakt til nyansatte: 
18 tilbagemeldinger siden sidste møde.  

• Trivselsundersøgelse:  
Der var en god snak og punktet skal med på næste bestyrelsesmøde.  

• Jubilæumsregulativ:  

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

• Den fysiske velkomstinformation til nyansatte (den fra Sekretariatet): PNS fremlægger nyt forslag 

på næste bestyrelsesmødemøde.  

Ad.  5: Sekretariatet – orientering 

• Møde den 8. feb. – emner der skal drøftes skal meddeles GS. 

Ad.  6: Serviceforbundet – orientering 

• IT og administrationsudvalget – intet nyt. 

• Forbundsmail: intet nyt. 

Ad.  7: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd  

• Bestyrelseskonstitueringen er ikke på plads endnu. Kirkeministeriet har nedlagt veto og forlangt, at 
Landsforeningen af Menighedsråd (Inge Kjær Andersen) tager formandsposten.  

• KN deltog ikke i et planlagt møde den 14. december. Afventer et referat.  
Næste møde den 1. marts i Sabro fra kl. 13-15.  

Ad.  8: Lønforhandlinger OK ansatte og tjenestemænd 

• Statistikken laves af PH når materialet er klar.  

Ad.  9: Løbende sager, afskedssager og øvrige henvendelser 

• Medlemssager gennemgået.  

• PNS undersøger hvilke sager der skal arkiveres.  

Ad.10: Min A-kasse og OAO 

• Dan Richardsens reception er udsat på grund af Corona.  
 

Ad.11: Medieudvalget www.kirketjener.dk  

• Nyhedsbrevet: 
Statistik for 2021:  
Vi har stadig nogle utrolig fine klikrater og åbningsprocenter og vi har ikke fået andet end positiv 
respons. Samarbejdet med Karin Skolnik og Anne-Marie Wulff fungerer stadig rigtigt godt.  
Hvis I har nogle ideer til nyhedsbrevet, hører vi gerne fra jer.  
I 2022 vil vi køre et tema om på Grøn Kirke.  

• Facebook: 
Vores Facebook side er stadig meget velbesøgt. Mest populært er opslag med personer på, f. eks er 

posten, hvor Troels blev budt velkommen i bestyrelsen set af over 400 personer. Der kommer hele 

tiden nye følgere til. De sidste 3 måneder er hvert opslag i gennemsnit set af 200 personer.  

Gruppen ”Gruppe for Danmarks Kirketjenerforenings medlemmer” trænger til en oprydning i 

medlemmerne. Proceduren for godkendelse i gruppen er strammet op.  Der er ikke så meget 

aktivitet i gruppen.  



• Hjemmesiden: 

Kirketjener.dk er blevet efterset og opdateret af Serviceforbundet.  

Lige nu er status med ny hjemmeside via Serviceforbundet, at det bliver til efteråret.  

Der har været en opgang i stillingsannoncer i december og januar. En ny ting i forhold til 

stillingsannoncer er, at det nu koster 2000 kroner for gennemlæsning af en annonce, hvis den ikke 

skal bringes på hjemmesiden.  

• Bladet: 

Ny annoncør fra 2022: Spangkilde Teknik  

Alle annoncører har nytegnet annonce for 2022 – de er tilmeldt den digitale bladliste.  

             Februar-bladet: 
             TJM får et indstik med i bladet mod at betale ekstraomkostninger til pakning, foliering og porto. 
             Marts-bladet:   
             Voxpop med bestyrelsen – skrevet af Karin Skolnik, Serviceforbundet. 
             Det er svært at skaffe materialer – alt fra tryksværte til papir. Papirpriserne er steget 25%.  
             Der mangler ikke emner til artikler for nuværende, men ideer er altid velkommen. 

• Medieudvalget fremlægger tilbud fra Grafisk Afdeling og Werk på næste bestyrelsesmøde.  
 

Ad.12: Årskursus 2022 

• Huskelisten og programmet gennemgået og opgaverne fordelt.  

• Årskurset afvikles i dagene fra og med tirsdag den 7. juni til og med torsdag den 9. juni.  

• Åbningstaler: Flere navne er under overvejelse.  

• Foredragsholdere:  
Henrik Krogh ”Kernetrivsel” 
Anders Bjørk Nielsen ”Få en god arbejdsdag” 
Helen Eriksen ”Følgeskab, sammenhæng og mere mening” 
 

• Workshops:  
Leva+ 
SamPension  
AMU-Fyn Blomsterbinding v/Charlotte Franke 
Arbejdstilsynet 
Den faglige sekretær v/Benny Rosenqvist 
AMU-Fyn v/Annette Kappelgaard 
Grøn kirke 
Stresshåndtering 
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning  
 

• Bestyrelsen stiller op – ændres til ”Mød din bestyrelse” 

• Udstillerne inviteres ultimo februar af DA. Udstillerne vil fortsat kunne give en ting til poserne. 

• Medieudvalget laver folderen med programmet – udstillerne skal have annonce med.  

• Indkaldelse til generalforsamling skal i bladet i februar.  

Ad.13: Uddannelse 

• Uddannelsesudvalg under Kirkeministeriet - datoer er under planlægning: ét i foråret og ét i 
efteråret. 

• Kompetencesekretariatet:  Møde i Brancheudvalget den 24. november – GS deltog og gav et referat 
Seminar i juni 22 – ”tid til fordybelse omkring uddannelse” 

• IT-kursus afvikles inden den 1. maj 22. 

• Forslag fra PNS om efteruddannelse for kirketjenere med mange års erfaring. 



 

Ad14: Meddelelser fra Kirkeministeriet og Stifterne 

• Organisationsaftalen er underskrevet. 

• Cirkulære for Tillidsrepræsentanter er på vej. 

• Der blev afholdt sektorparterskabsmøde den 20. december 2021. GS og PH deltog. 

• Skrivelse fra Kirkeministeriet angående afgørelsen om Landsforeningen af Menighedsråd som 
arbejdsgiver. 

• Festgudstjenesten i Aalborg i anledning af bispevielsen blev ændret til kun at gælde de nærmeste 
på grund af Corona.  
 

Ad15: OK 21/24 – orientering. 

• Organisationsaftalen er nu underskrevet.  

• Tillidsrepræsentantcirkulæret er på vej. 

• Opfordring fra GS til alle om at gå i tænkeboks med hensyn til de kommende 
overenskomstforhandlinger. 

Ad16: Eventuelt. 

• Næste møde mandag den 14. marts 2022 på Nyborg Strand.  

• KN bestiller sted til bestyrelsesmøder fremover. 

• Foreningens tilskud til Stiftskredsmøder – som reglerne er nu, kan de kun bruges til foredrag/oplæg. 
Det overvejes at ændre reglen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.  

• Alle skal blive bedre til at læse og besvare mails. Hvis en mail kræver et hurtigt svar, skal det 
tydeligt fremgå i teksten.   

 


