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Referat
1. Velkomst
Formanden bød velkommen.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Bjarne Svendsen blev valgt til dirigent.
Jytte Olesen blev valgt til referent.
Jens Henning og Poul Erik Jensen blev valgt til stemmetællere.

3. Formandens beretning:
I foråret blev en del gravere udvalgt til at strejke og senere blev der varslet lockout for alle.
Det skabte en del uro pga. at FAKK ikke har en strejke kasse, der var dog tilsagn om støtte fra en 
”rig onkel” . Overenskomsten kom i hus med diverse forbedringer. Efterfølgende er der blevet 
oprettet en strejkekasse med en kontingent stigning på 100 kr. pr mdr. til følge.
Delegeretmødet blev ændret til 2 dage pga. konflikt varsel i foråret.
Der har været forslag om at TM skulle deltage i lønforhandlinger, hvilket der desværre ikke var 
flertal for. Men der arbejdes videre med diverse forslag.
Der har været afholdt anlægskursus med diverse minikurser ved Vorgod kirke.
Studieturen gik til Kirkegårdsmesse på Mors.
Grankursus blev afholdt på Snejbjerg kirkegård, også her med diverse minikurser.
Der er 1132 medlemmer, hvoraf de 99 er medlem af Ringkøbing kredsen.
Flemming Najbjerg blev valgt til TM i Ringkøbing og Skjern provsti.
Jørgen Stilling blev valg til TM i Herning Nordre og Søndre provsti.
TM valg i  Holstebro / Struer og Lemvig provstier indkaldes i marts måned.

 4. Orientering fra HB ved Jørgen Stilling :
HB. søger mulige samarbejdspartnere for at konsolidere sig, inden næste overenskomstforhandling.
Det drejer sig bl.a om at den nye persondataforordning er meget dyr at administrere og opbygning 
af en strejkekasse. Serviceforbundet er pt. det mest interessante forslag.
Der næst var der debat om forbundets håndtering af konflikt truslen, den manglende strejkekasse og
hvilke muligheder vi har for forbedringer ved næste OK forhandlinger.   
Der var stemning for at fortsætte forhandlingerne med Service forbundet.

5. Regnskab ved kassereren  
Kasserer Arne Andersen gennemgik regnskabet for 2018, hvorefter det blev godkendt.

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.



7. Valg af: 
A. Formand: 
Søren Iversen Nees modtager  genvalg
 
B. 4 Bestyrelsesmedlemmer:
Valgt til bestyrelsen blev :
Arne Andersen
Jørgen Stilling
Flemming Najbjerg
Jytte Olesen

C. 2 Suppleanter til bestyrelsen
Valgt til 1. suppleant :  Jens Henrik Risager  -  Valgt til 2. suppleant : Susanne Hammelsvang

D. 2 Revisorer
Valgt til revisorer : Ninna Damsgård og Jens Henning.
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