Generalforsamling 2018 – d. 2. juni
Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2017 (se årsskriftet s. 18)
herunder fastsættelse af kontingent for 2018
4. Indkomne forslag
a) Forslag fra Vallekilde om betingelser for betaling af
medlemskontingent.
b) Forslag fra bestyrelsen om betingelser for betaling af
medlemskontingent.
c) Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til Orlovskassens vedtægter §1

5. Valg til bestyrelse.
På valg er:
Johan Christian Nord, Kjellerup og Omegns Valgmenighed – ønsker
ikke genvalg
Pia Strandridder, Rødding Frimenighed – villig til genvalg
6. Valg af suppleanter.
Suppleanter vælges for ét år, en for hver landsdel.
Sjælland: Lisbeth Andreasen (villig til genvalg), Ubberup
Valgmenighed
Fyn: Lone Vestergaard, Ryslinge frimenighed (villig til genvalg)
Jylland: Morten Kvist (villig til genvalg), Herning og Gjellerup
Valgmenigheder
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Orlovskassen
a) Beretning
b) Regnskab for 2017 (se årsskriftet s. 18)
c) Fastsættelse af kontingent for 2018
d) Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.

Indkomne forslag – forslag 4.a
Til bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Hermed forslag fra Vallekilde om ændring af betingelser for betaling af
kontingent til foreningen. Forslaget bedes behandlet på generalforsamlingen
den 2. juni 2018.
Det har gennem mange år været praksis at hver menighed betaler kontingent
til vores fælles forening - alt efter hvor mange medlemmer den enkelte
menighed har. Det er der god demokratisk mening i, - at store menigheder
betaler mere end de små menigheder. Men, efter vores mening, er det ikke
demokratisk, at den enkelte menighed skal betale kontingent til foreningen for
de af deres medlemmer, som er børn og helt unge, - altså betale
foreningsbidrag personer, der endnu ikke betaler menighedsbidrag (kirkeskat
til egen menighed).
Vores forslag:
Hver menighed betaler det fastsatte medlemskontingent til
foreningen, svarende til antallet af menighedens voksne medlemmer
(dvs. medlemmer over 18 år.). Menighedernes angivelse af
medlemstal til årsskriftet er derimod inklusive børn og unge under 18
år.
Forslaget vil løse det tilbagevendende problem, at nogle menigheder tæller
børnene med, når de angiver medlemstal i årsskriftet, - mens andre ikke gør
det (af økonomiske årsager?). Forslaget vil under alle omstændigheder kunne
bidrage til at give et mere retvisende billede af antal medlemmer i de
grundtvigske valg- og frimenigheder. Og hvad det økonomiske som sådan
angår, - kan kontingentet til foreningen blot sættes op, når og hvis, der er
behov for flere indtægter.
Mange hilsner fra Vallekilde Valgmenighed

Indkomne forslag – forslag 4.b
Forslag fra bestyrelsen:
Der betales medlemskontingent til foreningen for alle menighedens
medlemmer – også de ikke-myndige medlemmer.

Indkomne forslag – forslag 4.c
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen forslår en vedtægtsændring af orlovskassen § 1.
Til § 1 tilføjes: Den støtteberettigede orlovsperiode kan udgøre op til 3
måneder.

