
Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske valg og 
frimenigheder 6. februar 2017 
 
Deltagere: Johan Chr. Nord, Laura Lundager jensen, Pia Strandridder, Ina Balle Aagaard og Anne Grete 

Pilgaard 

 

 

1. Siden sidst 

Laura og Johan skal have møde med Ulla Mohr Bistrup, der ønsker at høre om valg- og 

frimenighedspræsters behov for efter- og videreuddannelse. 

 

Pia har fået en telefonisk henvendelse fra Balle Valgmenighed om et medlem, der ikke ville betale. 

Problematikken er om de kan kræve medlemmet betaler, når medlemmet ikke har underskrevet en 

indmeldelsesblanket. Det står i menighedens vedtægter, at medlemmer som er døbt eller 

konfirmeret i menigheden er medlemmer. Det er Pias vurdering og tilbagemelding til menigheden, at 

hvis ikke et myndigt medlem har underskrevet en indmeldelsesblanket (en aftale om medlemskab), 

så har menigheden ikke noget juridisk grundlagt at kræve betaling med – og det uanset hvad der 

står i vedtægterne. Den øvrige bestyrelse var umiddelbart enige i denne opfattelse. Det blev aftalt at 

Balle Valgmenigheden bliver opfordret til at rette henvendelse til Isobro med spørgsmålet (Pia 

kontakter Balle). Endvidere blev det aftalt, at spørgsmålet kan tages op på det kommende jurakursus 

i foreningen. 

 

2. Årsmøde 

Ole Kobbelgaard har selv sendt invitation til årsmøde ud til (måske) alle menigheder. Vi sender også 

ud. Johan kontakter Ole og beder om budget og indhold til årsskriftet. Budgettet godkendes 

efterfølgende via mail. 

Der er en datofejl i programmet. 

Der skal skrives i drejebogen at programmet skal sendes til bestyrelsen inden det sendes ud. 

Johan spørger til børnearrangement. Det fremgår af drejebogen – men skal måske understreges. 

Johan aftaler med Ole K. at vi kan skrive at børn skal meldes til – og når det er kendt hvor mange 

der deltager, kan der arrangeres noget. 

Laura tager det med i den mundtlige beretning. 

Dagsorden til generalforsamlingen. Johan omskriver fra 2016. 

Suppleanter skal høres om de genopstiller. 

Johan kontakter Morten Kvist, Herning og Gjellerup 

Laura kontakter Lisbeth Andreasen, Ubberub 

Ina kontakter Finn Houman Nielsen, Ryslinge Frimenighed 

 

Indkomne forslag: Der skal stå vedtægtsændringer -2. udgave. 

 

3. Årsskrift 

Kirsten Andersen er blevet bedt om at skrive foredraget om Grundtvigs og Luthers fokus på skolen 

og det folkelige liv til en artikel i bladet. Laura tager kontakt om en deadline. 

Anne Grete sender trykkerioplysninger til Johan. 

Deadline for materiale til bladet 1.marts. 

Laura kontakter Vallekilde ang. dato for årsmødet 2018. 

Skriftlig beretning – Laura skriver forslag og sender rundt. 

Pia laver budget, der fremlægges på årsmødet.  

 

4. Skatteundersøgelsen 

Ca. 70% af menighederne har besvaret det udsendte spørgeskema, så det er flot. Undersøgelsen 



viser at langt de fleste menigheder bruger medlemmerne skattepligtige indkomst til at beregne 

størrelsen på medlemsbidraget. Endvidere bruger næsten alle menighederne den digitale løsning 

hvor medlemmerne give menigheden autorisation på Skats hjemmeside. De fleste menigheder har 

opnået autorisationer fra mellem 50-80% af de medlemmer de har anmodet om en sådan. Enkelte 

menigheder har opnået autorisation fra ca. 90% af medlemmerne. Det går således umiddelbart 

bedre end frygtet med at få autorisationerne i hus, men der er også et stort arbejde forbundet 

hermed – et arbejde som skal gentages hvert 5. år.  

Der er indkommet forskellige ønsker til forbedringer af den eksisterende digitale løsning, som 

bestyrelsen vil arbejde videre med efter maj 2018, hvor Skat er færdige med at implementere den 

nye persondataforordning. Skat har meldt tydeligt ud, at de ikke vil se på ændringer af systemet før 

efter dette tidspunkt.  

Det blev aftalt, at der orienteres om resultatet af undersøgelsen på årsmødet og det videre arbejde 

med sagen på det kommende årsmøde. Anne Grete skriver dette på hjemmesiden. 

 

5. Regnskab  

Pia har udarbejdet regnskabet for både foreningen og orlovskassen. Begge regnskaber er i 

øjeblikket hos revisor til revision.  

Foreningens regnskab udviser et lille overskud på 996 kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat.  

Kontingentstørrelsen til foreningen har været den samme siden 2012. I den periode er udgifterne 

gradvist steget og samtidig er antallet af medlemmer gradvist faldet. På den baggrund blev det aftalt, 

at vi på den kommende generalforsamling vil foreslå, at kontingentet fra 2017 stiger med 1 krone pr. 

medlem pr. år.  

Orlovskassen regnskab udviser et overskud på 32.549 kr, hvilket er tilfredsstillende. Der har alene 

været udbetaling til én menighed i løbet af år – Bøvling. Der er godkendt ansøgning fra 

menighederne København og Vartov, som der vil skulle udbetales til i 2017. Det blev aftalt, at der til 

den kommende generalforsamling ikke vil blive foreslået kontingentstigning til orlovskassen. 

 

6. Vedtægter 

På dette års generalforsamling stemmes om de samlede vedtægter – og ikke en enkeltvis 

gennemgang af punkterne. Vedtægterne skal lægges på hjemmesiden 

 

7. Hjemmesiden  

Pia og Anne Grete har gennemgået hjemmesiden. Til mødet den 10. maj lægges plan for hvordan vi 

angriber hjemmesiden. Anne Grete og Pia mødes den 29. maj og laver en plan for hvad der skal 

redigeres af hvem. 

 

8. Isobro 

Vi vil prøve at tage kontakt til ISOBRO og finde ud af om vi kan få nedsat kontingent. Desuden 

skrives på hjemmesiden hvordan vi kan bruge dem. Anne Grete kontakter. 

 

9. Forretningsorden 

Laura foreslår at punktet udsættes til næste møde. 

 

10. Kursus i jura. 11.november eller 4. november  

(Grundtvigsk forum 27. og 28.oktober) 

Laura spørger Lisbeth Christoffersen om kursus i lovgivning og forpligtelser som valgmenigheder og 

frimenigheder. Det skal være et generelt kursus med mulighed for at indsende spørgsmål som case. 

Hvilken jura skal man være opmærksomme på i fht. at være arbejdsplads, have frivillige osv. 

Ligningsloven § 8A, hvad betyder det for os. Laura kontakter. 

 



11. Henvendelser 

Kbh.s valgmenighed ang. muligheden for Mobile Pay som forening. 

Vi undersøger hvad mulighederne er. Der arbejdes ikke umiddelbart på at komme på sogn.dk, men 

at finde andre løsninger. 

Ang. Præstemøde. Laura sender program til Anne Grete, som sender ud. 

Laura skriver til Maria fra Balle om en pris på forplejning og boggave, og der skrives i programmet at 

menighederne skal betale. 

 

12. Evt.  

Mail til medlemmer 

Indkaldelse til generalforsamling med link til hjemmesiden med dagsorden og vedtægter, der skal 

vedtages 2. gang. 

Sende invitation til årsmøde inkl. Noget om børnepasning. Husk at ændre datofejl i programmet. 

Ændring af adresser. 

Anne Grete sender ud senest 12. februar. 

  


