
Referat fra efterårsmødet
og ekstraordinær

generalforsamling i
Aalborg Stiftskreds

onsdag den 21. oktober i
Abildgård Kirke

Coronatider til trods mødte der 21 gæve kirketjenere op i Abildgård kirke.

Kirkens organist Søren Rasmussen fortalte om kirken, vi fik et lille ”præludium” af Bach og sang 
en efterårssalme på powerpoint siddende på afmærkede pladser i kirkerummet på god corona vis. 
Herefter fik vi introduceret kirkens nye livestreamingsanlæg, som er en god måde at nå ud til flere 
på her i coronatiden. Bagefter var der rundvisning i kirkens køkken, hvor Bo var i fuld gang med at 
tilberede aftensmaden. 
Der var travl aktivitet i kirkecentret denne eftermiddag, så vi fortrak til mødelokalet, hvor formand 
Gert Rhinstrøm fik ordet. Han nævnte kort mini-årsmødet og henviste til referatet i bladet, lidt om 
vores overgang til serviceforbundet, de nye kontingentsatser, som nu bliver 3-delte, efter hvor 
mange timer man er ansat. Opfordring til deltagelse i it-kurser – stor succes med dem, der har kørt 
her i efteråret. Og til slut lidt om OK 21, hvor vi stiller krav om ”søgnehelligdagskompensation”, 
seniordage og rådighedstillæg på 31.000 (som kordegnene) ligesom pensionen også skal op på 18% 
som hos øvrige kirkelige ansatte. (det bliver spændende at se, om det  giver pote denne gang).

Sidste programpunkt var den ekstraordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 tillidsmænd: 1 for perioden oktober 2020-marts 2022 og 1 for perioden 

oktober 2020 til marts 2021
3. Eventuelt – Dato for næste generalforsamling/forårsmøde

Ad 1: Erik Kristensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet.
Ad 2: For perioden oktober 2020 – marts 2022 blev Annette Tøttrup, Gistrup Kirke valgt.
          For perioden oktober 2020 – marts 2021 blev Lene Munk, Hulsig Kirke valgt.
Ad 3: Næste møde: Forårsmøde med den ordinære generalforsamling bliver den 8. marts 2021 kl.    
14 i Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring.
Erik takkede for god ro og orden.

Herefter indtog  vi mesterkokken Bos lækre aftensmåltid, der blev serveret på coronavenlig vis.

Vi siger tak for en hyggelig eftermiddag, tak til Søren Rasmussen, Gert Rhinstrøm, til de 2 nyvalgte 
tillidsrepræsentanter, tak at I vil gøre en indsats i vores forening!!
Tak til Bo og Christine for jeres arrangement og for at lægge hus til.
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