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Referat
1. Velkomst. 
Søren Iversen bød velkommen til de 25 deltagere til generalforsamlingen.
Efter sangen: ”Hvor smiler faget, den danske kyst” var der festmiddag.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
Bjarne Svendsen blev foreslået som dirigent og Flemming Najbjerg som referent. De blev begge 
valgt.
Jens Henning og Poul E. Jensen blev valgt som stemmetællere.

3. Formandens beretning.
Tilbageblik. Har haft anlægskursus i Hover. Her var der i år forskellige tilbud. Der blev bl.a 
undervist i græsser i kirken, i beskæring, blomster pyntning og meget mere. Der var også tilbud til 
nybegyndere. En virkelig god dag. Der arbejdes frem mod en tilsvarende dag i 2018. 
Den 19. september var der aftentur til Nordisk Granit i Skive. En oplevelse, men der var ikke så stor
tilslutning.
Den 23. oktober var der grandækningskursus i Mejrup kirkeby. Her var der forskellige tilbud at 
vælge imellem. Der var traditionel grandækning. Dækning på plade, reb og trådnet. Som noget nyt 
var der ikke bedømmelse af gravstederne. Var det ok, eller ønskes dette?
Hvad rører der sig for tiden:
- tidsregistrering. Nogle er meget træt af dette. Det er godt hvis man vil vide hvad man har brugt 
tiden til.
- i Herning provstierne er der 2 årlige erfamøder, som er obligatoriske for alle gravere. Disse møder 
er meget populære.
- i Lemvig og Struer provstier har HR konsulent Louis Torp været rundt for at se på kirkegårdens 
timer.
Har haft samtaler med menighedsråd. Har lavet et udvalg bestående af gravere og menighedsråds-
medlemmer som har prøvet at lave fællesindkøb af gran. Der var 6 gravere ud af 21 gravere der var 
med i fællesindkøb af gran. Dette fortsætter ikke, da der var for lidt opbakning. Det indkøbte gran 
var af for dårlig kvalitet. Al gran blev leveret på en gang. Det sidste nye er at Louis har opsagt sin 
stilling.
- hvordan får vi flere stillinger op på 100%. Vi kan evt. gøre som i Ramme, Dybe og Fjaltring, hvor 
der er indledt et samarbejde, så gravere også er medhjælpere ved hinanden, og derved fået 
fuldtidsstillinger.
- Kistehåndtering. Vi skal ikke tage os af kisteløft. Dette kan være et problem især ved de billige 
bedemænd.
- især de små kirker har svært ved at finde nogen som vil gå ind i menighedsrådet. Hvem skal så 
være vores arbejdsgivere.



- medlemmer i FAKK 1. januar 2017 var der 1222 medlemmer. Ved årets udgang var der 1191. I 
Fakk Ringkøbing ligger det nogenlunde stabilt. Lige nu er der 99 medlemmer + 13 passive.
- delegeretmødet kommer i år. Er der forslag der skal fremlægges, så er det nu.
Det har været drøftet om vi skal have det lagt sammen med kirketjenerne. De laver det som et 
kursus. 
Ved OK 18 ønskes at hæve fixpunktet. Søgne helligdagsbetaling og seniorordninger er også i spil. 
Benny har travlt med lønforhandlingerne. De skal nok komme retur, selv om nogle kommer til at 
vente på dem.
TAK til alle. Gør brug af bestyrelsen og tillidsmændene. TAK til bestyrelsen.

Spørgsmål: Er formen med lønforhandling en god måde? Søren Iversen kommenterede det ved at 
foreslå, at de evt kunne lægges ud til tillidsmændene. Jørgen Stilling som er med i HB fortalte at vi 
var den eneste kreds, der havde ønsker om at lægge det ud til tillidsmændene. Så det bliver næppe 
gennemført.
Der blev også spurgt om der er håb om at tidsregistrering forsvinder? Hertil kom der et klart NEJ. 
Hvortil der blev spurgt: Hvad vil de bruge det til? Besparelser??
Søren spurgte om man ønskede konkurrence tilbage på grandækningskursus??

4. Regnskab ved kassereren. 
Arne fremlagde et fint regnskab. Der er en kassebeholdning ved årets slut på 59.265,71 kr.

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1⁄2 2018) Ingen

6. Valg af:
a. Formand, på valg er:
Søren Iversen blev genvalgt.
b. 4 Bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Poul Jensen, Flynder ( Modtager ikke genvalg )
Emil Kristensen, Skarrild. Genvalgt.
Tina Laumann Møller, Ulfborg. Genvalgt. 
Hans Jørgen Lunde Lauridsen, Måbjerg. Genvalgt.
Desuden blev Betina Bech, Mejrup kirkeby nyvalgt.

c. 2 Suppleanter til bestyrelsen. 1. supp. Ole Sund, Gudum. 2. Supp. Jens Henrik Risager, 
Sædding.

d. 2 Revisorer, på valg er:
Ninna Damgård, Hvide Sande, Jens Henning, Finderup. Begge blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent. 
Uændret.

8. Evt. 
Der er problemer med levering af Landsbygraveren især ved graverne ude vestpå. I Dybe og Nr. 
Bork var der problemer. Det gav lidt munterhed, at det var helt ude i ”Udkants Danmark”.
Søren takkede Poul E. Jensen for hans mange årige arbejde i FAKK Ringkøbing, og at han trofast 
havde haft kasserjobbet.
Efter dette var der kaffe. Her blev der samtalet og drøftet livligt mellem graverne.

Referent: Flemming Najbjerg.
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