Referat af generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske valg og
frimenigheder
Søndag den 21. maj 2017

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Johannes Aachmann, Morsø Frimenighed blev valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet.
Dagsorden godkendt
Valg af stemmetællere
Jørgen Brun Christensen, Morsø
Birthe Heide Sørensen, Morsø
Lita Houmann, Morsø
Maybritt Aachmann, Morsø
Referent – Anne Grete Pilgaard, Odense
2. Formandens beretning
Laura Lundager Jensen fik ordet.
Året har været præget af opmærksomhed på den frihed vi som frie menigheder og de frie skoler
har.
Der har været indgivet to høringssvar
– der er givet udtryk for bekymring om at religion og tro skal gøres til et særligt lovgivningsområde
ifht. ændringen af straffeloven – der skærpede kriminaliseringen af udtrykkelig billigelse af

strafbare handlinger som led i religiøs oplæring
- der gribes ind i det tillidsforhold der er mellem præst menighed. Desuden særlige krav til præster i
fri-menigheder. Ifht. Ægteskabslovgivning. Hensigten var nok ikke at ramme de grundvigske
frimenigheder, der er uden for folkekirken.
Men vi må som frie menigheder reagere når friheden til at have religion trues.
Der er mange, der vil forholde sig til valg og frimenigheder udefra – Laura henviste til en artikel i
den norske avis ”vort land” hvor den danske leder af center for kirkeforskning Hans Raun Iversen
blandt andet udtaler at de grundtvigske valgmenigheder i Danmark kun er vigtige for dem selv, og i
dag kun er ren nostalgi. Måske er vi de bedste til at fortælle hvad det handler om. Det havde været
godt at vi selv havde fået drøftelsen af hvad det vil sige at være en Grundtvigsk menighed på mødet
i november, som desværre måtte aflyses pga. for få tilmeldte.
Vi har en sag om en dobbeltansættelse af præst i en valg- og en frimenighed, hvor biskoppen ikke
har godkendt ansættelsen. Der blev klaget til kirkeministeriet, der bakkede op om biskoppens
beslutning med begrundelse i, at man ikke kan ansættes i forskellige trossamfund.
Det er et tydeligt tegn på den manglende viden om hvem vi er.
Derfor er det vigtigt at vi selv kender vores egne rettigheder.
På den baggrund har bestyrelsen tænkt at vi den 11. november vil afholde et kursus i vores egne

rettigheder og har fået Lisbet Christoffersen, der er professor i kirkeret til at forestå kurset.
Bestyrelsens anbefaling er at hver menighed undersøger vilkårene omkring erhvervelse af
gravsteder og pris for begravelser/bisættelser i det provsti de tilhører og vurderer, hvordan der skal
handles på det. Der er lidt forskellige ordninger rundt omkring, og måske er det klogest at tage det
lokalt. Bliver den enkelte menighed urimeligt behandlet, må I henvende jer til bestyrelsen.
Foreningens kasserer Pia Strandridder overtog ordet for at berette om skattesagen.
Hvert medlem skal på Skats hjemmeside give menighederne autorisation til at se den skattepligtige
indkomst. Og menighederne kan så gå ind i hvert enkelt medlems skatteattest og se indkomsten.
Tidligere kunne vi uden digitale autorisationer få samlet en liste fra Skat med alle medlemmernes
indkomster.
I slutningen af 2016 sendte bestyrelsen et spørgeskema ud til alle menigheder. Tak for svar, som
kom fra næsten alle menigheder. Resultatet er, at det kun er ganske få menigheder, der ikke bruger
den skattepligtige indkomst til at udregne medlemskontingent og næste alle bruger den digitale
løsning og beder deres medlemmer om autorisation.
De fleste har fået mellem 50- 80 % af medlemmerne til at give autorisationen.
Ved de medlemmer som ikke har givet autorisationen bruger de fleste menigheder de sidstkendte
tal og tillægger en procentsats - f.eks. 2% pr. år.
Bestyrelsen er løbende i kontakt med SKAT, der er klar over, at den digitale løsning endnu ikke
fungerer optimalt.
Det er i februar 2017 ændret, så vi i skatteattesten kun kan se den skattepligtige indkomst og ikke
kan se formueoplysninger. Det er en god og vigtig ændring. SKAT er opmærksomme og lydhøre
overfor, at vi har yderligere ønsker til forbedringer af systemet.
Vi ønsker os at kunne læse en liste med alle cpr.nr. og alle indkomster ud af systemet og direkte ind
i vores økonomiprogrammer. Skat er i gang med at implementere den nye persondataforordning,
som skal være fuldt implementeret til maj 2018. Når det er på plads og de har overblik over
konsekvenserne, vil de se på vores ønske. Allerede nu ser Skats jurister på ønsket og der er aftalt
opfølgning med Skat til efteråret.
Autorisationen varighed på 5 år – iflg. Juristerne i SKAT er 5 år meget lang tid. Her opleves ikke
samme lydhørhed.
I øjeblikket arbejder Skat på at systemet forbedres for så vidt angår nortifikationer. Vi har
forhåbning om at inden så længe vil de enkelte medlemmer modtage en mail fra Skat når deres
autorisation nærmer sig udløb. Lige nu modtager hverken medlemmet eller menighederne nogen
underretninger når autorisationer udløber, slettes eller oprettes.
Den digitale løsning er kommet for at blive og vi arbejder derfor ikke længere i bestyrelsen på at få
den gamle løsning tilbage, men på at få den digitale løsning optimeret.
Den digitale løsning er kommet for at blive – derfor kan vi ikke arbejde på at skrue tilbage til den
løsning vi havde før.
Formanden tog ordet og takkede Morsø Frimenighed for værtsskabet for dette års årsmøde. Det er altid
givende at komme rundt og se hinandens
Næste år er det Vallekilde den 2. og 3. juni – SÆT kryds

Året efter Sdr. Nærå.
Fra 2020 er de mulighed for andre til at invitere foreningen til årsmøde.
Ordet blev givet frit.
Henrik Jensen, Ågård
Tak for beretning. Det er ikke gjort med høringssvar omkring ægteskabslovgivningen. Der er nedsat et
udvalg til at beskrive forhold for trossamfund med bl.a. Hans Gammeltoft, der er udkommet med en
betænkning til Folketinget om dette.
De tre hoved anbefalinger er:
For at opretholde det at være et godkendt trossamfund, skal man have et medlemsdemokrati. Her har vi
ikke et problem, men det har katolikkerne.
Der skal være ligestilling, man må ikke skelne mellem om det er en mand eller kvinde, der skal forkynde.
Det er der andre trossamfund, der har problemer med
Regnskaber skal være offentligt tilgængelige på ministeriets hjemmeside.
Der bliver en yderligere høring med kirkeministeren. Laura vil deltage.
Mette Geil, Rødding Frimenighed
Tak for beretningen – og tak for det gode arbejde i årets løb. Både med høringssvar, så vi ikke behøver som
enkeltmenigheder at giver svar. Det kan vi gøre, men vi behøver det ikke.
Det er godt at I arbejder med de økonomiske og de politiske forhold, der gør at vi kan være frie
menigheder.
Hvor er det godt at I tager Jer af det med SKAT.
Hvor er det godt at der med vejledning er mindre end 50 %, der ikke har givet adgang til skatteoplysninger.
Laura citerede religionsforskers sige at vi er forældede
Det er dog en lille kamp værd om vores regnskaber skal ligge offentligt tilgængeligt.
Det er myndige lægfolk der kan ansætte og takke af med præster. Det skal vi holde fast i.
Det er en kampplads vi befinder os på. Tak fordi I tager kampen.
Morten Kvist, Kellerup og Herning
I fht. Lovgivning. Man kan skelne mellem en menighed indre og ydre anliggender.
Indre – ansættelse af præst
ydre – forholdet til staten
Det kan være en ide at holde fast i det.
Ligestilling er nok det sværeste punkt at nå til enighed om.
Mht. offentlighed i regnskaber, Når vi får fradrag, er der krav om offentlighed. Det skal vi holde fast i.
Niels Thomsen, København, tidligere Ryslinge.
Det er et problem at begrebet ”trossamfund” kommer til at betyde at frimenighederne betragtes som
sådan. Alle andre har en anden begrundelse. Men frie menigheder har den samme tro, men en anden
organisation. Vigtigt at bevare forskellen mellem tro og organisation. Ministeriet vil have orden på det, men
hold fast.

Birgit Skovmand, Trængstrup
Tak til bestyrelse. Jeg er mest bekymret for det politiske. Hvordan kan vi være med til at lægge yderligere
pres på så vi hindrer berøvelsen af vores frihed.
Ole Kobbelgaard, Morsø
Vi kan undre os over for hvorfor vi måtte aflyse et møde. Vi har så meget at tale om. Jeg bliver vred over
Hans Raun Iversen.
Vi skal nytænke os.
Henrik Jensen, Ågaard
For at præcisere. Det Niels Thomsen påpeger har været forsøgt fremsat på høringsmøderne. Opfordring.
Deltag i disse høringer. Det er for nemt at være bagklog, men det hjælper bare ikke.
Laura takkede for gode ord og ros for arbejdet. Det har været både vanskeligt og underholdende. Det er en
god kamp. Det er vigtigt at råbe op. Alle der har kontakt til politikere: Råb op hvor I kan. Vi er ikke bare
nostalgi – men vi er et vigtigt element på broen fra fortid til nutid. Lad os få løftet den samtale. Vi starter
med mødet om hvordan vi skal forstå vores lov. Laura vil forsøge også at invitere embedsmændene til
mødet.

3. Regnskab for 2016
Pia takkede den tidligere kasserer Aksel Bording for en god overlevering at regnskabet, et regnskab,
hvor der var orden i alt. Det har været nemt at gå til.
Regnskabet blev gennemgået.
15760 medlemmer. I 2015 var der 205 medlemmer mere. Der betales 6,5 kr. pr. medlem. Der har
været det samme kontingent siden 2012. Med henvisning til faldende medlemstal og stigende
priser indstiller bestyrelsen at kontingentet forhøjes med 1 kr. pr. medlem til 7,5 kr.
Ole Kobbelgaard: Orlovskassen bruges ikke i fuld udtrækning, måske kunne man bruge af den til de
kommende udgifter.
Regnskabet tages til efterretning.
Budget for 2017 blev forelagt.
Der var i det gennemgåede budget indregnet en forhøjelse på 1 kr. på medlem.
Mette Geil: Forslag til kontingentforhøjelse. Kan egenkapitalen ikke bruges til at tænke underskud?
Måske er det faldende medlemstal udtryk for at der er svag økonomi nogle steder.

Lars Jørgensen, Odense
Budget – kan det passe at årsmødet skal være billigere fremover? Vi vil gerne have samme gode
forhold som vi har fået i år.

Janne, Vallekilde
Man kan godt lade kontingentet stige pr. voksne medlemmer – altså de betalende medlemmer.
Vi kunne godt tage op om børnene skal tælles med. Vi vil gerne have tallet til at fortælle hvor store
vi er. Man kunne overveje at lade de betalende medlemmer være udregningsgrundlag for et højere
kontingent, og lade både voksne og børn fremgå af tallet i årsskriftet.

Hans Nørkjær, Lemvig
Man kan i en 20 årige periode bruge af penge på kistebunden.
Skal vi ikke i stedet bruge penge på at sætte os på landkortet. Kapitalen bør bruges på at
tydeliggøre platformen vi har, til at gøre opmærksom på os selv. Indlægget gav bifald fra salen.
Der blev talt stemmer
Der er én menighed der stemmer i mod med 5 stemmer.
Forslaget om kontingentforhøjelse er derfor vedtaget.

4. 2. behandling af vedtægter.
Forrige år blev bestyrelsen bedt om at lave et forslag til nye vedtægter.
Sidste blev alle §§ gennemgået.
De vedtægter der nu er sammenskrevet er et resultat at afstemningen sidste år.
Væsentlige ændringer.
Dagsorden indført under pkt. 4.
Regnskab skal godkendes.
I § 3 Beløbet omkring årsmødet er ikke beskrevet i vedtægterne længere. Men det aftales ved at
forelægge bestyrelsen et budget for årsmødet, som skal godkendes.
I de gamle vedtægter står at hver menighed har 5 stemmer, der kan ikke længere stemmes ved
fuldmagt.
Der spørges til rækkefølgen af de beskrevne punkter. Der var forskellige synspunkter om hvorvidt
kontingent fastsættes før eller efter fremlæggelse af budgettet.
Dirigenten opklarede at pkt. 4 kan på generalforsamlingen justeres i rækkefølge af dirigenten.
Der blev spurgt om der ønskede skriftlig afstemning. Det var ikke tilfældet.
Forslaget blev vedtaget med 114 stemmer af 125 stemmer.

5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Ina Balle Aagaard
Laura Lundager Jensen
Anne Grete Pilgaard
De nævnte blev foreslået. Der var ikke forslået andre. De tre blev enstemmigt valgt.

6. Valg af suppleanter
Lisbeth Andreasen, Sjælland.
Finn Houmann, Fyn
Morten Kvist, Jylland
Lone Vestergaard, Ryslinge frimenighed blev foreslået
Valgt blev Lisbeth Andreasen, Sjælland
Lone Vestergaard, Fyn
Morten Kvist, Jylland
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der er foreslået Anders Lundsgaard
Der er foreslået som suppleant Mogens Foldager.
De blev valgt
8. Orlovskassen
Orlovskassen blev stiftet i 1997.
Formålet er at dække udgifter helt eller delvist til uddannelse af menighedens præst
De menigheder der har haft søgt, har fået det bevilget.
Hvis der er flere ansøgninger, bliver der taget hensyn til anciennitet og om man tidligere har haft
orlov.
Der foreslås at fastholde kontingentet på 3 kr. pr. medlem.
Der har været udgift til én ansøgning fra Bøvling.
Der er i år én ansøgning fra Københavns valgmenighed, hvor Niels Grønkjær skal have orlov.
Pia opfordrede at benytte ISOBRO, som vi er medlem af og betaler for. Alle menigheder er dermed
melemsforeninger. ISOBRO er indsamlingsorganisationernes forening.
Et medlem istemte at der er god hjælp at hente, f.eks til beregning af momskompensation.
Der spørges til hvor mange der er medlemmer, da det jo er frivilligt om man vil være med.
Der er 27 ud af 37 menigheder, der er medlem.
Hans Nørkjær, Lemvig foreslår at kontingentet sættes ned – eller at det overvejes at sætte det ned
til næste år

Joan Trelborg, Bøvling Valgmenighed. Husk at det er mulighed at bruge. Og hvis der er en tre
måneders orlov er det alligevel ikke mange penge der er i beholdningen.
Kommentaren fremkaldte bifald fra salen.

Regnskabet tages til efterretning.
Fastholdelse af kontingent vedtaget.
Valg af revisor. Anders Lundsgaard foreslået og valgt
Valg af revisorsuppleant. Mogens Foldager foreslået og valgt

9. Evt.
Karen Marie Bjerre.Holstebro
Tak for spændende forslag. Peter Hedegaard er stadig præst. Og Peter Hedegaard deltager ikke
pga. at det er hans 60 års fødselsdag i dag. Ole Kobbelgaard foreslog at der blev ringet op til Peter
og der blev sunget fødselsdagssang,
Jannik Bojsen-Møller. Til orientering. Kurt Andersen var også dobbelt ansat i Fri og valgmenigheder.
Bare for at have et eksempel på hvordan praksis har været.
Hans Nørgaard, Lemvig. Opfordring til menighederne til at drøfte derhjemme hvad foreningen kan
gøre for at gøre opmærksom på sig selv og sende til bestyrelsen. Er der noget der vil give mening at
investere i for de penge vi har på kistebunden.
Mogens Foldager
Bad om kontakt til 4 menigheder vedr. økonomi.

Dirigenten gav ordet tilbage til formanden med tak for god ro og orden.

Laura mindede atter om næste årsmøde den 2. og 3. juni i Vallekilde
Husk at gå hjem og snakke om man vil være vært ved årsmødet i 2020 eller senere.

_____________________________________

_________________________________

Johannes Aachmann

Anne Grete Pilgaard

Dirigent

Referent

