
Referat af forårsmøde og Generalforsamling 

I 

Kirketjenerforeningen, Aalborg Stift 

 
Afholdt i Gistrup Kirke 7/3-2022 

 
Annette bød velkommen til de 12 øvrige deltagere, viste rundt i kirke og sognegård, der 
blev serveret kaffe og kage og startet op på ”bordet rundt”. 

 
Landsformand Gert R. Schmidt var indbudt og havde heldigvis tid til en runde ”skyd på ” 
Gert. Her blev der stillet mange gode spørgsmål, der var en god dialog og gode svar. 

 

• Sygdoms opgørelse hvordan og hvad er reglerne (Der skal registreres ”forbrugt 
fraværstid”) 

• Delt arbejdsdag (her vil foreningen arbejde på løn hele dagen hvis ”friinterval” er 2-
3 timer) 

• Aflønning ved nye opgaver (Her er forening og TR gerne behjælpelig med 
udregning) 

• Planlægning (Vigtigt at snakke sammen på tværs af faggrænser for bedre miljø) 

• Faste fridage og rammetid (Vigtigt at disse overholdes. MR skal finde vikarer, det er 
deres ansvar!) 

• Hvordan får vi flere med i foreningen og dermed til erfa-grupper og 
generalforsamlinger m.m. (Her må vi alle hjælpe og ”reklamere” for goderne og 
fordelene ved at være fælles om at få bedre vilkår) 

• Overarbejde (Det blev kraftigt påtalt at der ikke må planlægges med overarbejde af 
daglig leder / MR) 

 

Herefter var der Generalforsamling. 
 

1) Valg af dirigent. (Povl blev enstemmigt valgt) 

Det blev fastslået at der var indkaldt til generalforsamlingen efter gældende regler og 
dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig 

2) Formanden beretning 
Anette fortalte om forsat fokus på vigtigheden af faglighed & professionalisme i vores job 
og at vi uddanner os løbende med de muligheder der er igennem foreningen. 

Vores etiske rolle.. At vi skal huske at vi er ansat til at tjene og betjene kirken og dens 
brugere. 
Vigtigheden og fordelene ved vores Erfa-Grupper. Der er brug for udbredelse af disse da 

de er supergivtige både fagligt og socialt. 
Der er kommet mange nye kollegaer siden sidst, det er vigtigt at vi hjælper dem, 
udbreder vigtigheden af foreningen/Tr/erfa osv.. 

Vigtigt vi bruger Foreningen/Tr. inden et lille problem måske løber helt af sporet. 
3) Indkomne forslag (der var ikke ingen) 
4) Valg 

a) Povl og Bjørn modtog ikke genvalg, så der skulle findes to nye medlemmer af 
bestyrelsen. 
Carsten Kristoffersen fra Hirtshals/Emmersbæk kirker blev foreslået og sagde ja 

Lise Hyldig Brønnum fra Ansgar Kirke meldte sig 
Begge blev valgt :) 
b) Dato for efterårsmøde 

Efterårsmødet bliver i Vodskov- eller Margrethe kirken d. 14-11 2022 kl. 15 
5) Evt. Der var ikke indsendt noget. 

 

Der blev sluttet med dejlig mad/drikke og ”bordet rundt” blev afsluttet imens og ellers 
snakket, hygget og delt erfaringer inden vi sagde på gensyn. 
 

Referent 
Henrik Schüsler 


