
Generalforsamling d. 8. februar kl. 17.45 i Højmark Forsamlingshus.

Tillidsmandsvalg.
I år var der også tillidsmandsvalg, her var genvalg til alle tre, Søren Iversen valgt i Lemvig / 
Holstebro Provsti og Jørgen Stilling valgt i Herning / Ikast Provsti. Søren Iversen og Jørgen Stilling 
skal afløse hinanden ved ferie og sygdom. For Ringkøbing / Skjern Provsti er Flemming Najbjerg 
valgt, Bjarne Svendsen blev valgt som afløser, fordi Søren Iversen og Jørgen Stilling ikke må virke i
Ribe Stift, idet de har hjemme i Viborg Stift.

Efter tillidsmandsvalget serverede Højmark forsamlingshus en særdeles god middag. 

Generalforsamling 2017.
1. Velkomst.
Søren Iversen bød velkommen.
2. Valg af dirigent.
Søren foreslog Bjarne Svendsen som dirigent,
Bjarne blev valgt.
3. Formandens beretning.
Årets gang.
Der har været afholdt anlægskursus i Nees. Her
var god opbakning.
Bustur til kirkegårdsmesse på Mors.
Vi har haft en stand på Ulfborg Kærgaard ved
kirkegårdsdagen.
Grandækningskursus i Idom delt op med minikursurser, hvor man kunne prøve dækning på plade 
eller reb, samt fremstilling af dekorationer og traditionel grandækning. Fin tilslutning.
Vintermødet måtte vi desværre aflyse.
Men da der var et lignende møde i Stoholm, kunne vi tage derop og få info om Miljø, Samarbejde, 
Trivsel, Lønforhold, Kurser, og Sampension.
Der efterlyses værter til anlægs- og grandækningskursus.
Erfagrupper: Jytte og Hans Jørgen har fået startet 4 nye grupper op.
Herning Provsti afholder erfa for alle
der er mødepligt.
På Landsplan er der afholdt
Delegeretmøde på Hotel Nyborg
Strand sidste sommer.
Medlemstallet er dalende, 2016 har
foreningen 1227 medlemmer mod
1280 i 2015 på landsplan.
Ringkøbing Kredsen ligger stabil med
106 medlemmer i 2016 og 2015 der er 6
passive medlemmer.
Nyt Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning.



Der afholdes info. medlemsmøde 4 steder i landet.
90 har søgt om lønforhandling.
Der er krav om at lønloftet sættes op.
Arbejdstilsynet har haft fokus på grandækning for at skåne knæ og ryg.
Den kommende lønforhandling - bud ind med hvad I kunne tænke jer.
Landsplan: Helle og Benny tager sig af konflikthåndtering. 
På Kredsplan har vi ikke store problemer. Stille og roligt år.
Tidsregistrering er ved at blive sat i gang.
Tak til alle medlemmer for god opbakning og tak for godt samarbejde til bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab ved kasseren.
Poul Jensen gennemgik regnskabet, der er et underskud på 17.043,74 kr.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg:
A formand: Søren Iversen blev genvalgt.

B. 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Jytte Olesen, Arne Y. Andersen, Flemming Najbjerg, Jørgen Stilling, og Søren Kiilerich 
træder ud af bestyrelsen pga nyt arbejde.

Valgt blev Jytte Olesen Naur , Arne Y. Andersen Dybe, Flemming Najbjerg Troldhede, Jørgen 
Stilling Ilskov, nyvalgt blev Tina Møller fra Ulfborg.

1. suppleant Emil Kristensen, Skarrild 2. suppleant Jens Henrik Risager, Sædding
Valg af revisorer: genvalg af Ninna Damsgaard og Jens Henning.

7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent hæves med 25 kr.
pr. kvartal.

8. Evt.
Søren Iversen takkede Søren
Kiilerich for hans arrangement i
bestyrelsen samt
kursusudvalget.
Dirigenten takkede for god ro
og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Herefter var det Sampension v. Jacob Juel Thomsen der orienterede om pension



Der var virkelig noget at tænke over bare det, at halvdelen af dem der penge stående i Sampension 
ikke går til de efterladte. men går i den fælles pulje.
Jacob Juel Thomsen fortalte med stor iver og krydrede med en masse galgenhumor. Gad vide hvor 
mange der har flyttet om på " kasserne"?

Referent Trine Damgaard, Hover kirke


