Generalforsamling d. 10. marts 2014
Formandens beretning.
Det er så blevet mit lod at aflægge beretning her på årets generalforsamling.
Grunden er at jeg for et år siden sagde ja til og blev valgt som afdelingens formand. Jeg blev
hermed formand for 98 medlemmer – 85 aktive og 13 passive medlemmer.
Dette tal har ikke ændret sig meget i årets løb. 3 er udmeldt som medlemmer i forbindelse med
ophør som graver og 3 nye medlemmer er kommet til.
Jeg er ikke ny i FAKK, men ny i bestyrelsessammenhænget her. Derfor er jeg meget taknemlig for
den opbakning og støtte jeg har mødt fra den øvrige bestyrelse. 5 garvede personer som altid har
stået ved min side. Og som har været klar med hjælp og svar på de utalige spørgsmål og opgaver
jer har tildelt dem. Dette vil jeg gerne her rette jer en stor tak for.
Jeg må jo så bare med beklagelse tage til efterretning at Poul Erik har besluttet at holde i
bestyrelsen. Der skal dog lyde en stor tak fra mig og bestyrelsen for det arbejde du har lagt i
afdelingen.
Jeg vil senere personligt takke Poul Erik, da han har valgt at befinde sig under varmere
himmelstrøg lige nu.
Vi har i bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder. Desforuden har der været afholdt en kursusdag
for formænd og tillidsmænd d. 6. juni i Stoholm Kirkecenter.
Én af os fra bestyrelsen forsøger at komme rundt når et af vores medlemmer har rund fødselsdag,
sølvbryllup, jubilæum, osv. …
Vi har rundt i afdelingen 7 Erfa-grupper. Hvis nogle af jer som er til stede i aften ikke er med og har
lyst til det vil vi være behjælpelig med at få jer med i én. Det er et meget givende ting at kunne
samles i små flokke og snakke om de ting som rører sig hos med kollegaer som ofte står i samme
situation. Desforuden har jeg selv hentet mange gode ideer fra mine kollegaer når man er rundt og
se hvordan de gør tingene.
Af arrangementer afholdt i år kan nævnes:
D. 11. juni mødte 3 af os fra bestyrelsen op i Nors Kirkehus for at hjælpe de medlemmer, som
ønskede hjælp til at udfylde skemaerne vedr. lokal lønforhandling. Vi havde nogle hyggelige timer
sammen – men desværre mødte der ingen op. Så kan man jo tænke at det er fordi medlemmerne
selv havde styr på det. I år er der på landsplan 115 som har anmodet om lønforhandling. Jeg har
ikke tallet for vores afd.
Sommerudflugten i år gik Himmerland med deltagelse af 43 personer.
Vi startede med at besøge ’Lille Vildmose’, hvor vi kørte rundt i området med spadsereture ude i
naturen. Vi skulle derefter se Buderup Ødekirke. Men da den var låst fortsatte vi til ’Den Jyske
Skovhave’. Aftensmaden blev på hjemturen indtaget på Cafe Bondestuen i Aggersund.

Aftenturen til Skarregård d. 20. august med deltagelse af 30 deltagere var en stor oplevelse. Først
fik vi en god fortælling om gården, der nu drives som museum, og om områdets historie. Derefter
blev vi sluppet løs så vi selv kunne gå rundt og se gården. Der blev genopfrisket mange minder fra
éns barndom. Aftenen blev afsluttet med medbragt kaffekurv indenfor i varmen.
Studieturen til Have- og Landskab d. 29. – 31. august med 27 deltagere bød også på ture til
Assistens Kirkegård, rundvisning i Operaen og Roskilde Domkirke.
Der blev i uge 42 tilbudt minigrandækningskursus for nye i faget på Lødderup og Heltborg
kirkegård med den lokale graver som undervisere. 5 mødte op i Thy medens ingen fandt vej til
Mors.
Grandækningskurset blev i år afholdt på Vesløs Kirkegård mandag i uge 43 med deltagelse af 66
gravere og medhjælpere.
Jeg prøvede som noget nyt i år ikke at ligge på mine knæ. Derimod gik jeg rundt og fik mange gode
snakke med de som havde lyst at snakke med mig.
Traditionen tro startede vi med formiddagskaffe og midt på dagen satte vi os til et veldækket
middagsbord.
D. 3. februar havde vi inviteret medlemmerne til koncert i Nors Kirkehus hvor Helge Engelbrecht
og Tommy Rasmussen fra Neighbours underholdt med musik, sang og fortællinger.
Vi havde besluttet at vi som medlemsgave ville give en oplevelsesaften. Og det skal jeg love for at
vi fik.
Dette var så lidt af de gode oplevelser vi har haft sammen i det forgangne år. Men der skal ikke
lægges skjul på at der også har været skyggesider i hvervet som formand. Men jeg kan da som det
første sige at mange af de lidt negative ting er blevet vendt til noget positivt for en dels
vedkommende.
Jeg havde ikke været formand mange dage før end jeg blev bedt om at være med til det første
møde med en kollega, menighedsråd og én af provstiets personalekonsulenter. Jeg har været
medvirkende i 9 sager rundt i afdelingen. Desforuden har vores 3 tillidsmænd været med steder
hvor jeg ikke har været involveret. Det er et stort antal. Men ikke overraskende at der ofte
arbejdes i medarbejdernes ansættelsesforhold oven på et menighedsrådsvalg.
Nogle af forholdene har jeg kunnet klare over telefonen og via mails. Andre har jeg deltaget i og et
par af de tunge sager har forbundet været med i med deltagelse af enten Helle Simonsen eller
Benny Rosenqvist.
Sagerne har varieret fra gravere som skulle have gensidigt vikarforpligtelser, graver som er blevet
sat ned i kvoter, gravere som er blevet nedsat eller helt frataget medhjælpertimer. Det er også
blevet sådan at de 3 personalekonsulenter, som har tilknytning til provstierne i vores afdeling,
mener at afløsning i forbindelse med ferie ikke har særlig høj prioritet. Og ’nye’ menighedsråd er
ofte lette ofre.
Desværre er der i to tilfælde sket det at sagen er blevet afsluttet med en fratrædelsesaftale. Det at
miste sit job på den måde har ofte store personlige konsekvenser.
Det er meget frustrerende som graver at vide at der skæres meget ned på vores område. Det føles

ofte som om at vores arbejde ikke blive betragtet for hvad det er.
Vi kan langt hen ad vejen løbe stærkt. Men der kommer en tid hvor vi må melde pas og sige at nu
kan vi ikke længere nå det som burde laves.
Jeg har også fået den opfattelse at personalekonsulenterne, som er i vores område er blevet enige
om at afløsning fast sættes til 150 timer årligt. Uden at skele til om der ringes manuelt eller
automatisk. Jeg er selv kommet i samme situation … Og da der hos mig årligt bruges 138 timer til
mandagsringninger er der så lige 12 timer tilbage til ferie og friweekends.
Men vi ved jo alle at det er menighedsrådene som er arbejdsgivere og da det er dem som leder og
fordeler arbejdet må de jo også tage ansvaret for at der er timer til det som de ønsker udført.
Jeg har fået henvendelser fra mange kollegaer. Men der er også dem som ikke kommer ud af
busken. Så hvis I fornemmer at der er noget som trykker hos en kollega – så giv os et praj.
Som formand er jeg ifølge vores vedtægt også medlem af hovedbestyrelsen (HB).
Da jeg som tidligere nævnt er ny her i bestyrelsen fik jeg bestyrelsens accept til at Ena kunne
fortsætte i HB i en kort periode. Det gav mig lidt luft så jeg ikke skulle sætte mig ind i det hele på
én gang. Men i første omgang kunne koncentrere mig om det lokale her i afdelingen. Jeg overtog
derfor først posten i HB her fra nytår og har kun deltaget i et møde der.
Det jeg kan fortælle fra Forbundet er bl.a. at der pr. 01.02.14 er 1.387 medlemmer. Heraf er 71
GMF’er. Det er en tilbagegang i forhold til sidste år på 29 medlemmer.
Desuden er vores næstformand holdt p.g.a. karriereskift. Hans funktioner varetages frem til
delegeretmødet af FU.
Delegeretmødet afholdes på Nyborg Strand i perioden 16. – 18. juni.
Hvis der er nogle som har forslag de gerne vil have drøftet på DM er fristen for forslag nu d. 16.
marts.
Ellers vil jeg gerne her til sidst sige jer alle et stort tak for samarbejdet i året som er gået. Tak for
jeres fremmøde til vores arrangementer. Sidder I med forslag til nye forme for arrangementer,
udflugtsmål, osv. Så lad os det vide.
Har man lyst til at få en snak med én af os fra bestyrelsen skal man ikke holde sig tilbage. Heller
ikke selv om man måske synes at det er småting man slås med. Så kan det desværre tit hurtigt
blive til en større ting.
Vi er ikke længere væk end den nærmeste telefon.
Til allersidst kan jeg så lige fortælle, hvis nogle ikke i forvejen ved det, at vi stiger 0,41 % i løn her til
den 1. april 

