Referat af DOKS’ ordinære generalforsamling, tirsdag den 17. april 2018
På hotel Radisson Blu, Odense

1. Valg af stemmetællere:
Formand Karin Schmidt Andersen bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog at Hanne Kuhlmann og Jesper Topp blev valgt som stemmetællere.
Forsamlingen tilsluttede sig.
2. Valg af dirigent:
Bestyrelsen forklarede, at bestyrelsens oprindelige forslag til dirigent for generalforsamlingen,
sekretariatsleder Jette Frederiksen fra Præsteforeningen, havde meldt forfald grundet den
aktuelle forhandlingsmæssige situation. Bestyrelsen foreslog derfor i stedet DOKS’
sekretariatsleder Bjørn Arberg som dirigent for generalforsamlingen.
Bjørn Arberg blev valgt.
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten fik derefter forsamlingens tilladelse til at generalforsamlingen kunne optages af hensyn
til referatet.
Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse til at generalforsamlingen kunne overværes af
foreningens gæst, Merete Brautch Sand fra Dansk Kirkemusikerforening.
Derefter gik man videre til dagordenens pkt. 3. Dirigenten gav ordet til Karin Schmidt Andersen.

3. Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse.
Afdøde
Gunnar Frello, tidligere organist ved Sct. Bendts kirke, Ringsted døde den 24. maj 2017, 89 år.
Grethe Krogh, bestyrelsesmedlem i DOKS 1961-64, tidligere organist ved Holmens kirke og
professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium døde den 15. april 2018, 89 år.
Overenskomstforhandlingerne 2018
I Organistbladet og i bestyrelsens skriftlige beretning er der blevet orienteret om det anspændte
forhandlingsklima mellem moderniseringsstyrelsen og de offentligt ansattes organisationer forud

for OK18-forhandlingerne. Ligeledes er der redegjort for forløbet frem mod sammenbruddet i de
centrale overenskomstforhandlinger den 23. februar.
I det følgende skal der orienteres nærmere om forhandlingsforløbet.
Formelt indledtes OK18 den 15. december med kravsudveksling mellem arbejdsgivere og
arbejdstagere. CFU og Akademikerne udvekslede krav med moderniseringsstyrelsen og DOKS med
Kirkeministeriet. DOKS havde valgt at stille få, prioriterede krav. Kirkeministeriet præsenterede fra
sin side en række krav, der alle ville medføre dårligere vilkår for de ansatte. Herunder var et krav
om faglig fleksibilitet samt krav om forringede bestemmelser for varsling af tjenester.
Solidaritetspagten mellem de faglige organisationer på statens, kommunernes og regionernes
område, omtalt som musketéreden medførte, at samtlige faglige organisationer aflyste alle
forhandlingsmøder og afventede, at der var indledt reelle drøftelser om arbejdstid på lærernes
område. DOKS aflyste også en række møder i januar. Det betød, at forhandlingsforløbet blev
forsinket med tre uger, og det lagde naturligvis efterfølgende et tidspres over alle
overenskomstforhandlingerne – de centrale såvel som de delegerede.
Den 23. januar kunne DOKS sammen med CO10 og Organistforeningen gå til første
forhandlingsmøde i Kirkeministeriet om OK18. DOKS er af den opfattelse, at organistoverenskomsten er en fleksibel overenskomst, der giver menighedsrådene mulighed for at få løst
arbejdsopgaver på alle tidspunkter, blot det sker med rimelige varsler. DOKS mener, at
overenskomsten udtrykker en fornuftig balance mellem arbejdsgivernes ønsker om at få udført
arbejde inden for næsten alle døgnets timer og de ansattes behov for en afgrænsning af
arbejdstiden af hensyn til familieliv og fritid. I forhandlingsforløbet var DOKS og CO10 enige om, at
Kirkeministeriets krav om væsentlige forringelser måtte afvises.
Kirkeministeriet havde også udtrykt ønske om en ny model for udregning af stillinger som lærere
på kirkemusikskolerne. Man finder det nuværende system administrativt besværligt og ønsker en
forenkling men understregede, at der ikke var tale om et besparelsesprojekt. I tæt kontakt med
skolernes tillidsrepræsentanter var DOKS ikke uvillig til at gå ind i nærmere drøftelser. Parterne
blev dog enige om, at man inden for den korte tidshorisont ikke ville kunne nå frem til en
gennemarbejdet løsning, og derfor drøftede man at henlægge de videre forhandlinger til et
periodeprojekt.
Derudover drøftede parterne spørgsmålet om en fælleserklæring om kompetenceudvikling, samt
overenskomstens regler om lønforhandlinger.
Møderne med Kirkeministeriet foregik i en respektfuld og god tone, det var dog ikke muligt at
lukke forhandlingerne her, før de centrale forhandlinger var nået tæt på en afslutning.
Fra Moderniseringsstyrelsen var meldingen, at man forventede at gå ind i de afsluttende
forhandlinger den 8. februar. Forhandlingsforløbet kom dog til at trække ud. Datoen blev flyttet

flere gange, og da man endelig kom i gang, viste det sig, at den afgørende slutforhandling kom til
at vare 6 døgn. I hele denne periode var også DOKS’ forhandlingsdelegation klar til at rykke ud
med kort varsel for at genoptage og afslutte forhandlingerne i Kirkeministeriet.
I de centrale forhandlinger stod musketéreden sin prøve. En rimelig og fair økonomisk ramme for
løndannelse, arbejdstid for lærere og sikring af betalt frokostpause for de statsansatte var
hovedkravene. Forhandlingsdelegationerne blev mødt af en moderniseringsstyrelse, der
præsenterede forhandlingsoplæg, der ikke var gennemarbejdede men mere var præget af luftige
politiske budskaber end af overenskomstformuleringer. Man ønskede ikke at imødekomme kravet
om en lønudvikling svarende til den forventede lønudvikling for de privatansatte, og man
anerkendte ikke synspunktet om, at de statsansattes betalte frokostpause har været gældende
siden 1921 og hidtil har været anset som en del af overenskomsten.
Sammenbrud
Da forhandlerne på arbejdstagersiden på 6. døgn ikke mødte nogen bevægelse eller noget der
mindede om reelle drøftelser af indholdet måtte man den 23. februar konstatere, at
forhandlingerne var brudt sammen. Når noget sådan sker, er det et krav for at varsle strejke med
såkaldt frigørende virkning; at mindst 10 % af arbejdsstyrken sendes i strejke. Fagforbundene i
stat, kommuner og regioner udsendte derfor strejkevarsler for 10-12 % af alle ansatte. For statens
vedkommende skete det den 2. marts til virkning fra den 4. april.
I AC havde en arbejdsgruppe i ugerne frem mod sammenbruddet arbejdet på hvordan en strejke
kunne effektueres. DOKS blev i den forbindelse bedt om at pege på 14 stillinger, der i så fald skulle
udtages til strejke. DOKS og Præsteforeningen samarbejdede, og man enedes om at strejken skulle
koncentrere sig om Helsingør Stift for at gøre den så slagkraftig og tydelig som muligt.
Samme dag som strejkevarslet blev udsendt, tog DOKS telefonisk kontakt til de 14 berørte
medlemmer for personligt at informere dem, samtidig blev de indbudt til et orienteringsmøde på
sekretariatet ugen efter.
Selvom ingen ønsker en konflikt, viste de berørte medlemmer forståelse for strejkevarslet og det
vigtige i at vise et stærkt sammenhold mellem alle offentligt ansatte i Danmark. Der var fuld
forståelse af, at konflikten handler om, at de offentligt ansatte vil værdsættes for den værdi de
skaber for befolkningen og for velfærdsstaten. At de offentligt ansatte ikke føler, at deres
arbejdsgiver, staten, anerkender deres indsats efter fortjeneste. Tværtimod oplever de at blive
mødt med stigende krav om effektiviseringer, kontrol og forringelser i arbejdstid og
ansættelsesforhold. Mange offentligt ansatte føler, at disse krav underminerer muligheden for at
de kan udføre deres arbejde forsvarligt og med faglig stolthed. De offentligt ansatte vil have en
lønudvikling, der er sammenlignelig med de privatansattes, og de vil denne gang have en
overenskomst, der afspejler at Danmark er kommet ud af den økonomiske krise.

Situationen blev tilspidset den 7. marts med et helt uforståeligt modsvar og en unødig optrapning
af konflikten, da Moderniseringsstyrelsen varslede en omfattende lockout for alle faggrupper på
hele det offentlige område.
DOKS sendte en mail direkte til samtlige overenskomstansatte medlemmer med besked om, at de
vil blive berørt, hvis lockouten skulle blive til virkelighed. Desuden indkaldte DOKS til to
medlemsmøder den 14. marts i Fredericia og den 16. marts i Rødovre, hvortil alle medlemmer blev
inviteret. Begge møder var, på trods af det korte varsel, velbesøgte – og også her var det
opmuntrende og tydeligt at mærke medlemmernes forståelse og fulde opbakning til baggrunden
for konflikten. Fagbevægelsens slogan En løsning for alle udtrykker præcist, at dette ikke er en
konflikt mellem den enkelte organist og et menighedsråd, eller mellem DOKS og Kirkeministeriet,
men at dette er en sag, der handler om at ændre statens holdning til alle offentligt ansatte. I takt
med nedfrysningen i forhandlingerne har der dannet sig en hidtil uset solidaritet på tværs af alle
fagforbund og faggrupper.
Da der i marts måned i forvejen var planlagt kursusdag for alle tillidsrepræsentanterne og et oplæg
på et stiftskonvent for medlemmerne i Aalborg Stift, lykkedes det DOKS i løbet af knap to uger at
møde mere end 100 medlemmer rundt i landet og i øjenhøjde informere om baggrunden for
konflikten og oplyse om, hvad følgerne af en strejke og lockout kan blive, hvis det skulle komme så
vidt. Det har været DOKS’ mål at informere medlemmerne så hurtigt som det har været muligt og
så grundigt, som det har været muligt. Det har været – og er stadig en stor udfordring for
bestyrelsen og sekretariatet. For mange offentligt ansatte, ikke mindst akademikere, er konflikt et
uprøvet scenarie, og der er mange elementer i hele dette forløb, som hverken DOKS eller andre
faggrupper i Folkekirken har erfaringer med. Selv for centralorganisationerne, herunder
Akademikerne, oplever man, at der er mange problemstillinger, man ikke har mødt før, og hvor
der ikke er erfaringer at læne sig op ad eller en manual at slå op i. Men vi er alle blevet meget
klogere i denne proces, og vi lærer hver eneste dag.
Konfliktlån og finansiering
DOKS har ved sin indtrædelse i forhandlingsfællesskabet i AC forpligtet sig til at stille med en
forhandlingskapital. DOKS har siden 2007 hensat midler til fremtidige forhandlinger og kunne
derfor i januar stille den krævede garanti. Siden december har Akademikernes organisationer
intenst arbejdet med en model for finansiering, der skal sikre det enkelte medlem økonomisk i
forbindelse med en konflikt. Resultatet er blevet, at organisationerne kan tilbyde deres
medlemmer at optage konfliktlån i Lån & Spar Bank svarende til det beløb, de normalt får udbetalt
i løn efter skat. Det sker omkostningsfrit for den enkelte. Tilbagebetalingen af lånet sker til Lån &
Spar Bank, men låntageren får, efter regler fastsat af Akademikerne, en kontingentfritagelse, som
modsvarer udgiften til lånet, indtil det er afdraget. Modellen har mange fordele og er i sidste ende
mere gunstig for alle medlemmer. En åbenlys fordel er, at der ikke skal betales A-skat, fordi der er
tale om lån og ikke understøttelse. Dermed kan forhandlingskapitalen dække i en meget længere
periode.

Da DOKS, via Lån & Spar Bank, stiller sin forhandlingskapital til rådighed for medlemmerne er det
nødvendigt, at denne kapital genopbygges inden næste overenskomstforhandling, så DOKS igen
om tre år kan stille med det nødvendige forhandlingsberedskab. For DOKS er kendsgerningerne, at
forhandlingskapitalen ikke bare skal genopbygges men være betydelig større, fordi
medlemsskaren år for år består af flere overenskomstansatte, der alle kan komme i konflikt.
Konfliktvejledning
Tidligt i forløbet begyndte DOKS at udarbejde en konfliktvejledning målrettet medlemmerne og
Folkekirkens område. Denne vejledning er løbende blevet udbygget og vil fortsat blive det i takt
med at spørgsmål rejser sig og problemstillinger bliver afklaret. I den forbindelse har der været
god kontakt til de øvrige faglige organisationer. Konfliktvejledningen er tilgængelig på DOKS’
hjemmeside og blev præsenteret på medlemsmøderne i marts.
Status i forligsinstitutionen
Efter sammenbruddet i de centrale forhandlinger strandede også alle delegerede forhandlinger og
dermed DOKS’ og CO10’s i Kirkeministeriet. Forligsmanden har siden afsøgt mulighederne for et
forlig. Hun har haft parterne til drøftelser i alle tænkelige konstellationer. Alle har gennem massiv
pressedækning kunnet følge med i forløbet. Lønmodtagernes forhandlere på stat, kommuner og
regioner har stået fast på det krav, at der skal findes én løsning for alle områder. Der kommer ikke
mange detaljer fra forhandlingslokalet, men ingen er i tvivl om, at drøftelserne har været
langvarige og særdeles vanskelige og forhandlingsklimaet ikke ligefrem gemytligt. Med
forligsmandens udsættelse af konfliktvarslet og de sidste dages forhandlingsforløb må man
konkludere, at forligsmanden gør alt, hvad der er muligt for at få en forhandlet løsning eller
tilstrækkeligt materiale til en forligsskitse.
Optaget på konservatorierne
DOKS følger med tæt interesse studiesituationen på landets musikkonservatorier. Rekrutteringen
til den kirkemusikalske kandidatuddannelse er altafgørende, for at behovet for højt uddannede
kirkemusikere i Folkekirken kan dækkes. Det er DOKS’ klare opfattelse, at der allerede i dag ville
kunne ansættes flere organister med kandidatuddannelse, hvis de var tilgængelige på
ansøgermarkedet. Med aldersfordelingen i DOKS’ medlemsskare vil dette behov kun øges i de
kommende år. DOKS er glad for muligheden for at møde de studerende på konservatorierne og
har et åbent tilbud til de orgelstuderende om frit at deltage i et DOKS-årskursus én gang i
studietiden. Det er derfor glædeligt, at vi ved dette årskursus har fire deltagere fra Aarhus og
København.
Antallet af studerende på konservatorierne
På bachelordelen i indeværende studieår går:
7 på Det Jyske Musikkonservatorium,
12 på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

1 på Syddansk Musikkonservatorium
I alt 20 på landsplan
På Kandidatdelen går der:
4 på DJM
8 på DKDM
2 på SDMK
I alt 14 på landsplan
I Solistklassen går der:
3 på DJM
3 på DKDM
I alt 6 på landsplan
Af ansøgere til Bachelorstudiet har der været
4 på DJM, hvor alle er optaget
4 på DKDM, hvoraf de 3 er optaget. Yderligere er en optagelsessøgende fra DJM optaget.
3 på SDMK, der alle blev optaget
Det vil sige, at der på landsplan til det kommende studieår kan forventes at 11 nye studerende
påbegynder bachelorstudiet.
Af ansøgere til solistklassen er der
6 på DKDM – hvor mange af disse, der optages vides endnu ikke.
Herudover skal nævnes, at der i København går 3 studerende på kandidat i orgel uden kirkemusik,
og at der går 4 på Diplom/Master-studiet i Aarhus.
Disse studerende vil dog som udgangspunkt ikke ansættes i stillinger, der hører under DOKS´
forhandlingsområde.
Tak til samarbejdspartnere
For DOKS er samarbejdet med en række aktører og organisationer afgørende for foreningens drift
og virke. I år har der i særlig grad været tæt kontakt til Akademikerne, AC. Fællesskabet med de
andre faglige organisationer har vist sit værd i OK18-forløbet, ikke mindst de helt ekstraordinære
udfordringer omkring forberedelse af en konflikt. Her fra DOKS’ generalforsamling skal der lyde
fuld opbakning til AC’s ledelse og formand Lars Quistgaard, der har været med i hele OK18forløbet som en af topforhandlerne.
En tak til TOAC-organisationerne i AC, hvor der har været ekstra mødeaktivitet og megen ekstra
kommunikation. DOKS har i denne sammenhæng ikke mindst sat pris på den tætte og gode
kontakt vi har haft til Præsteforeningen.
Tak til Organistforeningen og CO10 for godt samarbejde med tillidsfuld kommunikation op til OK18
og i forbindelse med forhandlingerne i Kirkeministeriet.

Tak for godt samarbejde til alle øvrige faglige organisationer på folkekirkens område, i
formandskredsen og på sekretariats niveau. En helt særlig hilsen naturligvis til vores
søsterorganisation Kirkemusikerforeningen.
Tak til DOKS
Tak til tillidsrepræsentanterne som gør et stort og engageret arbejde. Bestyrelsen er taknemmelig
over, at vi kan mønstre et så kompetent korps af tillidsfolk. Der bliver gjort en stor indsats lokalt i
stifterne og vores tillidsrepræsentanter er en uvurderlig hjælp og aflastning for sekretariatet.
Mikael Garnæs har varetaget jobbet som redaktør af Organistbladet siden 2007. Det forgangne år
har som bekendt betydet store ændringer for bladet, og bestyrelsen er meget glad for, at Mikael
er gået så konstruktivt og helhjertet ind i de nye tider.
Sekretariatet har været udfordret langt ud over det rimelige i det forgangne år. Dataforordning og
OK18 har været store og arbejdskrævende udfordringer. Ikke mindst det sidste som vi endnu ikke
kender afslutningen på, har trukket på alle resurser. Der har ikke manglet udfordringer på
sekretariatet!
Sammenhold
OK18 vil gå over i danmarkshistorien. Aldrig før har en samlet fagbevægelse formået at vise en
sådan vilje til sammenhold på tværs af stat, kommuner og regioner – på tværs af alle faggrupper.
Det begyndte måske mest som en alliance mellem centralorganisationernes topforhandlere, men
det har bredt sig til alle led i de enkelte organisationer; til medlemmerne og arbejdspladserne. De
tillidsrepræsentanter fra DOKS der deltog i den store fælles TR-dag i Fredericia oplevede suset af
det fællesskab. På samme måde har de store fællesdemonstrationer og mange lokale
demonstrationer vist, at de offentligt ansatte bogstaveligt står skulder ved skulder. En Løsning For
Alle er blevet dygtigt markedsført fra fagforbundenes fælles kommunikationsgruppe, og det har
vist sig at være mere end en parole. Den konkrete manifestation har motiveret fagbevægelsens
forhandlere og gjort indtryk på politikerne. Alle målinger viser desuden, at befolkningen massivt
støtter de offentligt ansatte i denne kamp.
Folkekirkens ansatte er en del af det statslige arbejdsmarked, og derfor bliver vi involveret i denne
kamp. Når Moderniseringsstyrelsen varsler lockout for over 80 % af folkekirkens ansatte, så er det
staten, der lukker Folkekirken ned.
OK18 vil gå over i historien som en kamp, der satte sig op mod regneark og nulløsninger. De
offentligt ansatte har sagt nok er nok, deres arbejde handler nemlig som oftest om umålelige
værdier. Pleje, omsorg, sundhed, undervisning og forskning er kerneopgaver udført af offentligt
ansatte. Det er områder, der udgør en værdi og er en investering i vores velfærdssamfund men er
vanskelig at aflæse på en bundlinje i et regnskab. Mange offentligt ansatte arbejder med områder,
der skaber fællesskaber, identitet og sammenhængskraft. Sprog, ånd og kultur er også noget de
offentligt ansatte bidrager med.
OK18 er en historisk chance for at vise, at velfærdsstaten, som vi kender den, ikke kan tænkes
uden de offentligt ansatte.

OK18 handler om tillidsfulde relationer mellem mennesker. Det har sammenholdet i
fagbevægelsen vist. Den danske model handler om et tillidsfuldt forhold mellem arbejdsgiver og
arbejdstager. Det forhold har i det offentlige været hårdt udfordret de seneste år, og nu kæmper
de offentligt ansatte for at den danske model skal tilbage på banen. At løsninger findes gennem
forhandlinger og gensidig respekt har altid været DOKS’ holdning – og det mener vi stadig. Derfor
står vi lige nu skulder ved skulder med 800.000 offentligt ansatte i Danmark. I DOKS står vi
sammen, overenskomstansatte som tjenestemænd, også hvis vi ser ind i en omfattende lockout.
Herefter satte dirigenten den mundtlige og den skriftlige beretning til debat.
Charlotte Muus Mogensen forespurgte om DOKS’ resultat i forhandlingerne med Kirkeministeriet
ville blive en del af en forligsskitse. Hun udtrykte bekymring for at Landsforeningen af
Menighedsråd vil forsøge at udnytte situationen til at markedsføre ideen om Landsforeningen som
arbejdsgiverorganisation, hvilket hun mente man skulle arbejde imod.
Karin Schmidt Andersen forklarede, at det ved man endnu ikke noget om, idet det
alene er op til forligsmanden at vurdere, hvilke arbejdspapirer, der skal indgå i en
forligsskitse. Hun delte bekymringen om, at Landsforeningen af Menighedsråd vil
forsøge at udnytte et konfliktscenarie til at fremme deres egen politiske idé om at
være arbejdsgiverorganisation. Hun mente, at en sådan idé kun muligvis vil give
mening ved en adskillelse af stat og kirke, men at den nuværende konflikt netop
viser, at kirkefunktionærerne er en helt naturlig del af det offentlige arbejdsmarked.

Herefter var der ikke flere bemærkninger til beretningen. Dirigenten spurgte forsamlingen, om
beretningen kunne godkendes. Forsamlingen tilsluttede sig.

4. Regnskab over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse.
Dirigenten gav ordet til bestyrelsens kasserer Philip Schmidt Madsen, som gennemgik regnskabet,
udsendt med Organistbladets aprilnummer.
Han konstaterede, at foreningens regnskab for første gang i 15 år udviser underskud.
Han gennemgik regnskabet. Han fremhævede udgifter til implementering af
persondataforordning, opsigelse fra foreningens lejer, samt forhold omhandlende en refusion
vedrørende foreningens kommunikationsløsninger.
Årets resultat er et underskud på kr. 72.408. Bestyrelsen foreslog, at underskuddet dækkes af
foreningens egenkapital.

Foreningens statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet med ren påtegning til følge.
Foreningens kritiske revisorer har ikke haft lejlighed til at gennemgå regnskabet, men dette vil der
snarest blive taget skridt til kan ske.
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet.
Dirigenten forespurgte om regnskabet kunne godkendes, forsamlingen tilsluttede sig.

5. Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr.
Dirigenten gav ordet til Philip Schmidt Madsen, som fremlagde forslag til kontingent med virkning
fra 3. kvartal 2018.
Bestyrelsen foreslog følgende kvartalskontingenter:
Aktive medlemmer:
Aktive med beskæftigelsesgrad under 50 %:
Aktive med beskæftigelsesgrad under 25 %:
Den Frie Sektion:
Passiv-sektionen:
Studerende (i henhold til § 5 stk. 5c i vedtægten):
Pensionister:
Øvrige:

1.610 kr.
945 kr.
450 kr.
430 kr.

Indmeldelsesgebyr:
Genindtrædelsesgebyr:

0 kr.
½ års kontingent

60 kr.
60 kr.
365 kr.

Kassereren gjorde opmærksom på, at forslaget til en kontingentforhøjelse er begrundet i, at
foreningen til stadighed får flere overenskomstansatte, og det stiller krav til foreningens
forhandlingskapital ved kommende overenskomstforhandlinger. DOKS er i forhold til aftaler med
de øvrige organisationer i Akademikerne forpligtet til at have en vis forhandlingskapital.
Sven Verner Olsen spurgte, om det foreslåede kontingent også ville gælde for 2019.
Philip Schmidt Madsen bekræftede dette.
Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens kontingentforslag.

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.

Dirigenten konstaterede, at der er indkommet to forslag fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede
tilmed, at forslagene var lovligt varslet i henhold til vedtægten, og at de således kunne behandles.
Forslag a:
Generalforsamlingen giver DOKS’ bestyrelse mandat til at foretage en midlertidig forøgelse af
foreningens kontingent over minimum 3 år, som nøje svarer til forbruget af DOKS’
forhandlingskapital til konfliktlån ved strejke og lockout i 2018
Forslag B:
Generalforsamlingen giver DOKS’ bestyrelse mandat til at foretage en midlertidig
kontingentnedsættelse efter Akademikernes regler herom, til de medlemmer, som i foråret
2018 har været ramt af strejke eller lockout

Karin Schmidt Andersen motiverede forslagene. Forslag a har til formål at genopbygge foreningens
eksisterende forhandlingskapital, såfremt OK18 forhandlingerne skulle ende i en konflikt. En
konflikt vil trække på foreningens kapital, og den vil i så fald skulle genopbygges. Da man endnu
ikke kender varigheden af en konflikt og hvor meget den vil tære på forhandlingskapitalen, beder
bestyrelsen om et åbent mandat.
I forhold til forslag b forklarede hun, at der egentlig er tale om en bunden opgave i forhold til
Akademikernes regler om konfliktlån til medlemmerne, men da DOKS’ generalforsamling er
højeste myndighed vedrørende kontingent, skal forslaget godkendes her.
Herefter satte Dirigenten forslagene til debat.
Rikke Kursch ønskede at høre, om bestyrelsen kunne fortælle noget om størrelsen af en eventuel
stigning.
Karin Schmidt Andersen forklarede, at det er vanskeligt at sige noget mere præcist
om, fordi det afhænger af nettolønnen for de berørte. Omkostningen for foreningen
er omkring kr. 100.000 om dagen ved en fuld strejke/lockout. Et forsigtigt skøn kunne
måske være ca. kr. 2.000 over 3 år, men det er umuligt at vurdere eksakt.
Ann Kirstine Christiansen spurgte til begrebet midlertidig under forslag a, betyder det at stigningen
kan forlænges ud over 3 år.
Karin Schmidt Andersen og Poul Skjølstrup redegjorde for, at der vil være tale om en
nøje sammenhæng mellem den forhandlingskapital som forbruges og forhøjelsen.
Der er ikke tale om en forhøjelse, som kan fortsætte længere end den tid, det tager
at genopbygge kapitalen.

Niels Granvig spurgte, om man kunne forestille sig, hvis Landsforeningen af Menighedsråd blev
arbejdsgiverorganisation, om denne ville forsøge at købe sig ud af tjenestemandsansættelsen for
tilbageværende tjenestemænd.
Karin Schmidt Andersen mente ikke at et sådant scenarie er realistisk.
Erik Hildebrandt Nielsen mente, at bestyrelsens forslag er en naturlig følge af at være solidarisk i
en konfliktsituation og opfordrede til at støtte forslaget.
Charlotte Muus Mogensen foreslog en justering af forslag a til: midlertidig forøgelse af foreningens
kontingent over foreløbig indtil 3 år. Desuden forespurgte hun om kontingentforøgelsen vil gælde
for nye medlemmer og for alle medlemssektioner.
Ann Kirstine Christiansen nævnte, at det er generalforsamlingen, som hvert år kan beslutte
kontingentet.
Bestyrelsen arbejdede herefter med en justering af forslag a, og foreslog følgende justerede
ordlyd:
Generalforsamlingen giver DOKS’ bestyrelse mandat til at foretage en midlertidig forøgelse af
foreningens kontingent over foreløbig 3 år, som nøje svarer til forbruget af DOKS’
forhandlingskapital til konfliktlån ved strejke og lockout i 2018.
Kontingentforøgelsen gælder for medlemmer i den aktive sektion og sker med procentuel
fordeling (samme procentsats) for de tre grupper.
Anne Buch Hansen ville være sikker på, at det skulle læses således, at der er tale om at kapitalen
skal genopbygges over tre år, eller om bestyrelsen gives et 3-årigt mandat.
Karin Schmidt Andersen understregede, at hvert års generalforsamling kan ændre på
kontingentet, så der er ikke tale om et 3-årigt mandat, men om at hensigten er at
genopbygge forhandlingskapitalen over 3 år.
Charlotte Muus Mogensen spurgte til om kontingentforøgelsen vil gælde for nye medlemmer.
Karin Schmidt Andersen bekræftede, at det vil gælde for nye medlemmer.
Anders Gaden bemærkede, at det er fint at udgiften trods alt fordeles over 3 år.
Derefter blev forslagene sendt til afstemning. Dirigenten forespurgte, om nogen i forsamlingen
ønskede skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet, hvorefter afstemningerne blev foretaget ved
håndsoprækning.

Begge forslag blev herefter vedtaget i enstemmighed af generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for, at Karin Schmidt Andersen, Philip Schmidt Madsen og Peter Bjerregaard
Mortensen var på valg for en periode af tre år. Bestyrelsen har indstillet dem til genvalg.
Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater.
Dirigenten konstaterede derfor at Karin Schmidt Andersen, Philip Schmidt-Madsen og Peter
Bjerregaard Mortensen var valgt i henhold til bestyrelsens indstilling.
8. Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til
revisorsuppleanter:
Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen indstillede Krisztina Vas Nørbæk og Sven Verner Olsen
som kritiske revisorer. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede, at de af bestyrelsen
foreslåede revisorer var valgt.
Som revisorsuppleanter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsen indstillede Jens Henrik Petersen
og Birgitte Stage som revisorsuppleanter. Der var ikke andre forslag, og dirigenten konstaterede,
at de af bestyrelsen foreslåede revisorsuppleanter var valgt.
9. Valg af revisor:
Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog genvalg af foreningens revisor gennem en årrække,
BDO Revision, Haderslev afdeling.
Forsamlingen tilsluttede sig
10. Eventuelt.
Rikke Kursch efterlyste en titel for personer med en ældre uddannelse, ligesom nyuddannede har
en titel som Cand.musicae.
Hun udtrykte desuden bekymring for en tendens, hvor provstikonsulenter kommer med ind over
stillingsberegninger, og sætter urimelige besparelser på dagsordenen. Hun opfordrede til at
kæmpe lokalt for DOKS’ernes værdier og faglighed.
Jesper Topp fortalte, at han ved sin kirke har fået lavet en cd som udleveres i forbindelse med
kirkelige handlinger, således at man kan orientere sig om mulighederne, hvis man har særlige
ønsker til musikken.

Karin Schmidt Andersen kommenterede på spørgsmålet om en titel, idet det ikke er
et anliggende, som DOKS selv kan bestemme.
Hun tilsluttede sig vigtigheden af at medlemmerne og foreningen taler faget op og
arbejder på at vise de store kompetencer og ressourcer, der findes blandt DOKS’
medlemmer.
Bente Kihl Toftegaard adspurgte forsamlingen om holdningen til danske sange i kirken, i forhold til
danske salmer, i lyset af samlingen ”100 salmer” og ”Kirkesangbogen”. Hun efterlyste en debat
herom.
Knud Erik Kengen mente, at det sidste spørgsmål i virkeligheden har været debatteret i mange år.
Han bemærkede videre at menighedsrådet ikke må opkræve penge for særlige ønsker i
forbindelse med tjenester.
Endelig roste han bestyrelsen for indsatsen, ikke mindst i forbindelse med den vanskelige situation
omkring OK18-forhandlingerne.
Ejvind Amorsen orienterede om, at Haderslevs biskop har sendt meddelelse ud i stiftet om at to
tillæg til salmebogen ikke skal godkendes. Han takkede stævneudvalget og bestyrelsen for et godt
stævne og causerede over Landsforeningen af Menighedsråds kampagne, ”mere kirke for
pengene”, samt Moderniseringsstyrelsens adfærd i OK18-forhandlingerne.
Erik Hildebrandt-Nielsen spurgte til reglerne for opkrævning af betaling i forbindelse med særlige
ønsker ved kirkelige handlinger med henvisning til Knud Erik Kengens bemærkning herom.
Karin Schmidt Andersen forklarede, at bestyrelsen ikke er bekendt med ændringer i
reglerne, men at det vil blive undersøgt nærmere.
Niels Granvig spurgte til regler om godkendelse af tillæg med henvisning til kommentaren fra
Ejvind Amorsen.
Rikke Kursch fortalte, at hendes arbejdsgiver arbejder med et forslag om, at ekstra arbejdstid i
forbindelse med særlige ønsker ved kirkelige handlinger betales efter opkrævning af de, som den
kirkelige handling holdes for, hvorefter pengene hensættes i en vikarbank. Hun spurgte om dette
er en gangbar model.
Karin Schmidt Andersen mente at salmebogstillæg skal godkendes i menighedsrådet.
I forhold til Rikke Kusch’s forespørgsel forklarede hun, at bestyrelsen vil undersøge
om der er kommet nye regler om opkrævning af betaling ved kirkelige handlinger.
Ann Kirstine Christiansen spurgte til forhold omkring tillæg til salmebogen, skal de autoriseres?

Anders Gaden kommenterede kort på, at tillægget ”100 salmer” måtte høre naturligt til i kirken.
Peter Brenøe Lange kommenterede på det problematiske i, at præsterne forsøger at sætte sange
ind på salmernes plads under højmessen.
Karin Schmidt Andersen forklarede, at der er de autoriserede salmebøger, og at
menighedsrådet derudover kan godkende tillæg ved kirken. Hun anser det også for
problematisk, hvis musikken i kirken bliver præget af formløshed, og opfordrede til at
man lokalt bestræber sig på at argumentere for musikkens lødighed.
Elisabeth Bech spurgte til forsamlingens erfaringer med arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.
Ann Kirstine Christiansen forklarede, at hun har haft sundhedsforsikring som ansat på
Løgumkloster Kirkemusikskole, men at hun fandt en bedre privat løsning.
Astrid Thomsen fortalte, at man på hendes arbejdsplads har haft sundhedsforsikring som dog blev
opsagt af forsikringsselskabet.
Kirstin Bohn Christiansen fortalte, at på hendes arbejdsplads har man Falck Healthcare, hvor man
kan få visse behandlinger.
Hun takkede stævneudvalget for arbejdet med kurset og opfordrede til, at deltagerlisten fremover
lægges på den lukkede del af hjemmesiden.
Karin Schmidt Andersen gjorde opmærksom på, at sundhedsforsikring under visse
omstændigheder kan være skattepligtigt.
Bestyrelsen vil se på, om deltagerlisten kan lægges bag password på hjemmesiden.
Bente Hogrefe Nielsen tilføjede at dem, der i givet fald kommer på en deltagerliste på
hjemmesiden, vil være præcis de, som tilmelder sig rettidigt. Der har i år været
særligt mange eftertilmeldte.
Rikke Kursch fortalte, at i hendes kirke får alle mulighed for at gå til sundhedsfremmende tiltag for
et beløb på op til kr. 1.000, f.eks. fitness, svømning eller lignende.
Hun fortalte også, at hun ved et check af sin lønseddel havde fundet ud af, at hun har betalt for
meget i skat over flere år, og opfordrede andre til at tjekke deres lønsedler regelmæssigt.
Ian Heilmann spurgte til en anmærkning ved den frie sektion i programbogen.
Klaus Viggo Jensen forklarede, at det var en trykfejl.

Niels Rabølle spurgte til om ”dagbogen” som tidligere var i Organistbladet, kan bringes på
hjemmesiden.
Karin Schmidt Andersen mente umiddelbart, at det vil kræve for mange ressourcer at
føre dagbogen på hjemmesiden.
Lone Frederiksen forklarede, at i hendes kirke har man ”Dansk sygesikring”, som de har gode
erfaringer med.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indlæg, og at dagsordenen kunne betragtes som
udtømt kl. 16.40, hvorefter han erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

