Referat af bestyrelsesmøde i foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder 27.november i Sdr. Nærå
Deltagere:
Laura Lundager Jensen
Pia Strandridder
Ole Kobbelgaard
Lone Vestergaard
Anne Grete Pilgaard

1. Velkommen til Lone Vestergaard som indtræder i stedet for Ina Balle Aagard.
Vi definerer os som en bestyrelse, der tager sig af det politiske. Hvis der er behov og ønske fra
medlemsmenighederne, arrangerer vi gerne kursusdage og lign.
Vi svarer også på høringsbreve.
2. Årsmødet 2019.
Hvordan kommer der flere til årsmødet? Drøftelse førte til flg. Ideer:
Skrive i nyhedsbrevet om årsmødet. Dato, én dag, og at der er foredrag m. Rane Willerslev. Opfordring til at man
i menighederne taler om at deltage i årsmødet og at man får samtalen om at være en fri- eller valgmenighed.
Kan der stå en side fri i bladet hvor man kan skrive sine tanker ned? Er det vigtigt at vi har et sammenhold
mellem kirkerne? At vi kan få ideer hos hinanden? Har du tænkt over…? Vi kan evt. prøve at sætte nogle bokse
op i bladet.
Emnet tages med i beretningen. Tages op igen på januar-mødet, hvor vi laver nogle stikord.
Evt. inviter til en arbejdsgruppe, der kan sætte ord på hvad vores niche er.
I øvrigt er årsmødet i Sdr. Nærå på skinner
3. Siden sidst
Høringer
Vi har været inviteret til at svare på 3 høringer:
Høring over bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab og vejledning om behandling af ægteskabssager.
Høringsfrist var den 12. november 2018. Vi har valgt at det ikke er relevant at vi afgiver noget høringssvar til
denne høring.
Høring over bekendtgørelse om Trossamfundsregistreret.
Denne lovændring er en implementering af de nye regler i Trossamfundsloven om, at der skal oprettes et
Trossamfundsregister, hvor alle anerkendte trossamfund efter Trossamfundslovens skal stå registreret og hvortil
menighederne har pligt til at indberette forskellige oplysninger. Se også nærmere nedenfor under pkt. 10. Vi har
besluttet ikke at afgive et høringssvar til denne høring. Høringsfristen var den 6. november 2018.
Høring over bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.
Denne lovændring er en implementering af den nye trossamfundslov i ligningslovens regler. Denne
bekendtgørelse har ikke nogen betydning for frimenighedernes godkendelser til at modtage fradragsberettigede
beløb efter ligningsloven, når frimenigheden kan registreres som et anerkendt trossamfund uden for Folkekirken
efter Trossamfundsloven (når menigheden er over 50 medlemmer og ikke foretager sig noget ulovligt). Derfor at
vi ikke afgivet noget høringssvar til denne høring. Høringsfrist er den 12. december 2018

SKAT
Pia er blevet kontaktet af en menighed, hvor præsten har fået et skattesmæk pga. for lav husleje. Der er betalt
leje 2500 kr. pr. mdr. SKAT mente, at præsten skulle betale 6000 kr. Pia henviste menigheden til at få deres
præst til at søge rådgivning i Præsteforeningen. Det bør nævnes i nyhedsbrevet at man skal være opmærksom
på at overholde reglerne på dette område, så præsten ikke får et skattesmæk.
SKAT er også meget opmærksomme på at kørselsregnskabet føres i overensstemmelse med reglerne.
Det samme gælder gavekort som betaling for f.eks. foredrag. Vær opmærksom på at overholde SKATs regler.

Menighederne oplever også, at Skat laver stikprøvekontroller hvor de beder om at se medlemmers
forpligtigelseserklæringer og kontrollere at der er opkrævet korrekt medlemsbidrag på baggrund af afgivet
autorisation til menigheden. Der er derfor særlig grund til opmærksomhed på at sikre, at der er orden i tingene, da
menighederne ellers kan risikere at miste deres godkendelse til at modtage gaver og ydelser efter ligningsloven
Pia formulerer et afsnit til nyhedsbrevet.
Der har i går været et informationsmøde afholdt i kirkeministeriet for trossamfund uden for folkekirken vedrørende
implementeringen af den nye Trossamfundslov. Ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage. Vi ved at
formanden fra Ryslinge har deltaget.
Møde med biskoppen for Fyns stift.
De fynske valgmenigheder har deltaget i møde med biskoppen og provsterne (med valgmenigheder i deres
provsti) i Fyns Stift. Det er muligt for valgmenighedspræster at få en km-mail, der er en sikker mail. Der skal blot
fremsendes en anmodning til provsten.
Der blev desuden fortalt at valgmenighederne ifølge loven fra 1903 skal give provst, sogn og folkeregister besked
ved ind- og udmeldelser.
4. Persondataforordningen
Pia og Lone Rosager Poulsen har lavet skabeloner til menighederne færdige og holdt et møde med Mette fra
ISOBRO, som har gennemgået skabelonerne.
Som vi har skrevet ud til menighederne i forbindelse med frigivelsen af skabelonerne, så skal vi overveje om den
oplysning at man er medlem af menigheden ikke bare er en almindelig personoplysning, men er en særlig
personfølsom oplysning. Det skyldes det forhold, at oplysningerne om religiøst tilhørsforhold karakteriseres som
sådan. ISOBRO har spurgt ministeren herom. Talt om at problematikken skal sættes på dagsordenen i
foreningen og ude i de enkelte menigheder. Vi planlægger at drøfte det på generalforsamlingen i 2020, hvor Pia
har talt med Mette fra ISOBRO om hun evt. kan deltage (Mette har datoen i kalenderen).
Pia laver selve foreningens privatlivspolitik, så den kan komme på vores hjemmesiden.
En stor tak til Pia og Lone for det store arbejde.
5. Forretningsorden
Vi har ikke fået den udarbejdet endnu. Tages op på næste møde.
6. Hjemmeside
Der skal laves en fane Frimenigheder – særlige forhold. Anne Grete bestiller dette.
Målet er at vi alle skal være godt i gang med vores del af gennemskrivningen af teksterne på hjemmesiden inden
vores næste møde og at vi skal være færdige med at revidere hjemmesiden inden årsmødet.
7. Datoer fremover
29.1 kl. 17 hos Anne Grete
1.4 kl. 16.30 i Ryslinge. Lone aftaler.
8. Kontingent
Alle menigheder på nær én har betalt medlemskontingent. Pia har rykket denne ene menighed. Sidste år skulle
10 menigheder rykkes for betaling, så dejligt fremskrift der.
Der er indgået næste samme beløb i kontingent i forhold til sidste år – ca. kr. 160.000.
Rødding har betalt for deres umyndige medlemmer (ca. 200 medlemmer).
Morsø har ikke betalt for deres umyndige medlemmer.
Tendensen er den samme som den plejer – vi bliver lidt færre medlemmer hvert år.
Der er 5 menigheder, der har uændret antal medlemmer i forhold til sidste år. 22 menigheder har færre
medlemmer og 10 har flere medlemmer.
9. Ina.
Ina har opsagt sin stilling i Sdr. Nærå valgmenighed og er tiltrådt en stilling i Agedrup kirke i Odense. Anne Grete
sørger for en hilsen til Ina med tak for indsatsen i bestyrelsen.
10. Frimenighedernes indberetning til Trossamfundsregistreret
Alle frimenigheder skal indberette sig til registeret. Man skal indberette antal myndige medlemmer,
kontaktperson, en tekst, som udtrykker eller beskriver trosgrundlaget og ritualerne; årsregnskabet skal også
indberettes. Der er nogle særlige krav til disse regnskaber. Fristen for indberetningen er 31/12-2018, dog skal
årsregnskab først indberettes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ole har udarbejdet en tekst som beskriver trosgrundlaget. Vi tager afsæt i Oles tekst retter den til så
menighederne kan bruge den som skabelon til beskrivelsen af trosgrundlaget og ritualerne og sender den ud med
nyhedsbrevet inden jul.
11. Folkekirkens registrering af kirkelige handlinger i frimenigheder
Der er oplevet besvær med at få registreret døbte i frimenigheden i folkekirkens system. Forældre skal selv gå
ind på borger.dk og registrere deres børn. Der skal ligge et link til registreringsblanketten på hjemmesiden. Ole
formulerer afsnittet til et nyhedsbrev – og der lægges et link på hjemmesiden.
12. Evt.
Intet
Ref. Anne Grete

