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Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Generalforsamling 
2018 – d. 2. juni i Vallekilde 

 
 

Referat 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere  

 

Ulla Margrethe Hansen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

Dirigenten tilføjede nogle praktiske bemærkninger: 

Der skal ifølge vedtægterne også vælges en referent.   

I forbindelse med regnskab fremlægges budget. 

Der er indkommet tre forslag.  

Det ene vedrører Orlovskassen og behandles under Orlovskassens pkt. 8, som et 

punkt 8 e. 

Formandens beretning er bestyrelsens beretning og fremlægges af flere end 

formanden. 

Stemmetællere blev valgt: Lis Møldrup, Aksel Jessen, Neel Forchhammer og 

Susanne Jacobsgaard blev valgt. 

Referent: Anne Grete Pilgaard. 

 

 

2. Formandens beretning. 
 

Laura Lundager Jensen, formand 

Bemærkede at det var 150 året for vedtagelse af valgmenighedsloven. At vi gennem 

årene på mange punkter har gået forrest. Men vi er som valg- og frimenigheder 

udfordret. På vores frihed og på vores medlemstal. Udfordringen på friheden deler vi 

med andre ”religiøse” foreninger og på medlemstal med folkekirken. 

Måske er det en endnu større udfordring for os end for den øvrige folkekirke. Det 

eneste der holder os sammen er, at vi først og fremmest er én menighed – en 

gudstjenestefejrende menighed på tværs af generationer og interesser, politiske 

holdninger og hækle og strikkefællesskaber – men uden et økonomisk 

sikkerhedsnet. Det menighedsfællesskab skal vi passe på og værne om. 

Vi skal være bedre til at reklamere for os selv – og gøre opmærksom på, hvad vi 

gør og hvad der er vores udgangspunkt for at gøre det. Vi skal til at kommunikere 

tydelige om, hvem vi er og hvad vi gør – i andre kredse ville man kalde det mission, 

vi kunne måske kalde det invitation – til det flere måske ikke vidste, de gerne ville 

være en del af. Et åbent fællesskab – for dem der vil. 

Vi har tradition for at tale hele menneskelivet sammen, og det skal vi holde fast i for 

det er der ikke mange andre der gør. 

Vi skal være opmærksom på vores frihedsrettigheder. De er under pres. Det 
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oplevede vi sidste år, og vi oplever det stadig. På flere områder end vi umiddelbart 

tænker.  

I foråret blev Lone Rosager kontaktet af SKATs projektgruppe, og skulle aflevere 

årsregnskab mv. SKATs projektgruppe er ved at undersøge, om der er grundlag for 

vores ligninger. Og de har særligt fokus på religiøse foreninger. 

Folkekirken er under pres – og måske burde vi støtte op, men der er stadig grund til 

at vi fastholder det lille traditionsbårne fællesskab og er opmærksomme på, hvad 

det er at være grundtvigsk menighed. 

Vi er 29 valgmenigheder og 8 frimenigheder. Det der samler os er, at vi i al vores 

forskellighed, har valgt at danne menigheder, der ligner hinanden og bygger på 

samme lovgivning og en fælles tro. Vi er samlet om vilje til at værne om friheden. 

At vi indretter på forskellige måder, er netop styrken. Vi vil ikke ensretning, men 

være dem vi er lokalt, hvor vi er. Det er det, der samler os. 

Og så viser det sig gang på gang hvor nyttigt det er, at vi står sammen, og også 

vender vores udfordringer med andre ligesindede, sådan som vi har gjort i 

forbindelse med høringssvarene og svar på andre regeringsudspil. 

Der har i årets løb været afholdt fire bestyrelsesmøder, et møde om vores 

lovgrundlag 

et netværksmøde for forretningsførere og kasserer. Der er afgivet et enkelt 

høringssvar sammen med Grundtvigsk Forum og Indre mission. 

Laura takkede for den indsats og trækken i alle tråde, der rakte ind på 

Christiansborg, da skatteminister Karsten Lauridsen kom med et udspil, der ville 

fjerne momskompensationen. Forslaget blev taget af bordet indtil videre. 

Det er vigtigt vi selv er klædt på overfor det embedsværk og politikerne, der så 

tydelig ikke forstår, hvem vi er eller på hvilken lovtradition vi bygger. Og vigtigt at 

vi kender vores ret overfor de biskopper, der for fleres vedkommende synes det er 

ret besværligt med valgmenigheder. Derfor afholdt vi den 21. november et 

velbesøgt møde med Lisbet Christoffersen, professor i kirkeret. Et godt og positivt 

møde. 

Laura nævnte også netværksdagen hvor Pia Strandridder førte kasserer og 

forretningsførere sikkert igennem persondataforordningen og andre spørgsmål 

omkring tilskud, forsikring m.v. som der også blev erfaringsudvekslet omkring. De 

slides der blev brugt på dagen, findes på vores hjemmeside – som i øvrigt er under 

redigering. Men det tager noget tid. 

Laura sluttede med at byde velkommen til de nye præster i Norddjursland – Signe 

Riis Helbo. I Thorsted-Klim-Hannes – Peter Haansbæk Jensen, og i Balle - Uffe 

Espelund Klausen. 

En tak til Vallekilde Valgmenighed for at lægge hus til årsmødet 2018.  

 

 

Pia Strandridder, kasserer, beretning om arbejdet med persondataforordningen: 

Den nye Persondataforordning er netop trådt i kraft den 25. maj. Vi modtager alle 

mails fra alle mulige der vil have samtykke til at de stadig må sende mails og som 

orienterer om deres nye privatlivspolitik osv.  

Den nye Persondataforordning har selvfølgelig også betydning for os.  

Der er en del nyt, men det er ikke nyt at der er regler der regulerer hvordan man 

må behandle persondata.  

Den nye Persondataforordning afløser den gamle Persondatalov.  
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Det nye er den dokumentation man skal have og lave, som viser at man overholder 

reglerne. Det nye er også de store bøder man kan blive pålagt hvis man ikke 

overholder reglerne.  

Pia fremlagde en oversigt over hvad det er vi skal gøre:  

 

1. Lave en skriftlig elektronisk fortegnelse over vores behandlingsaktiviteter 

(internt arbejdsredskab) 

2. Lave en intern privatlivspolitik (vores interne procedurer) 

3. Lave en ekstern privatlivspolitik (den oplysningspligt vi har over for vores 

medlemmer) 

4. Informere vores medlemmer og medarbejdere om vores privatlivspolitik.  

5. Indhente samtykker til evt. portrætbilleder på hjemmesiden af medarbejdere og 

bestyrelsesmedlemmer 

6. Indgå databehandleraftaler med dem der behandler vores data 

7. Kunne sende og modtage personfølsomme data og cpr.nr. sikkert.  

8. Opbevare persondata sikkert 

9. Rydde op og smide ud, så vi kun gemmer det vi må 

10. Informere om brug af cookies på vores hjemmesider.  

Bestyrelsen har besluttet at hjælpe på vej og købe bistand til at få styr på reglerne 

og til at få udarbejdet nogle skabeloner til disse fortegnelser, politikker og 

samtykker. Da der ikke er grund til at alle skal ”opfinde den dybe tallerken”.  

Pia Strandridder og Lone Rosager har sagt ja til at hjælpe foreningen. ISOBRO har 

lovet at gennemgå skabeloner mm. på et møde den 3. oktober.  

Den 21. april afholdt vi en netværks- og informationsdag for forretningsfører og 

kasserer i foreningen. Der var overvældende opbakningen til dagen. Der var 31 

deltagere fra 27 af foreningens 37 medlemsmenigheder. Formiddagen handlede om 

Persondataforordningen. Slides fra dagen er lagt på foreningens hjemmeside, og de 

første skabeloner er sendt ud til menighederne. 

Vi skal tage det roligt, men alvorligt og komme i gang, så skal vi nok komme i mål.  

 

Jens Birk Christoffersen, Ubberup. Var til et møde om, hvordan man engagerede 

frivillige til foreninger. Mange frivillige bliver det, fordi de bliver spurgt. Måske skal 

vi gå ud og spørge om folk vil være medlemmer. 

 

Birthe Schmidt, Bovlund. En bemærkning til netværksdagen emne om forsikringer 

mod hacking. Forsikringen dækker ikke det man mister i banken, da banken 

dækker, men genopretning af computeren.  

Kan man dokumentere på hjemmesiden at man er i gang i forhold til overholdelse af 

Persondataforordningen, er det godt. 

Pia – Banken dækker ikke netbanksindbrud ved erhvervskonti. 

 

Ole Kobbelgaard, Morsø. Orientering fra samtale med biskoppen. Problematik med 

barn der var døbt i Morsø. Men dåben var ikke registreret rigtigt i folkekirkens 

system. Figurerede under ”anden dåb” – og var ved at blive tildelt et navn. 

 

Kai Michelsen, Osted. Det vil være overflødigt med bestyrelsesansvarsforsikring i 

vores små menigheder. Man skal ikke lade sig skræmme. 
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Pia Strandridder. ISOBRO anbefaler at har man ansatte og/eller bygninger, bør man 

have en bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

Lone Arnzten, Vejstrup Valgmenighed. Ros til Pia og Lone for at have kogt de 

voldsomme mængder af materiale om Persondataforordningen ned til noget der er 

overskueligt. 

 

Laura Lundager Jensen takkede for bemærkningerne, og tilføjede at, i 2019 holder 

Sdr. Nærå årsmøde. Bovlund har alligevel ikke mulighed i 2020, og i 2021 har 

Ubberup meldt sig. Hvem vil stå for årsmødet i 2020? 

 

Peter Hedegaard. Beretning fra pensionskassen af 1950. 

På baggrund af to afvisninger af valgmenighedspræster, der ikke var cand. teol, tog 

jeg emnet op på bestyrelsesmødet op mod jul i 2018. Ministeriet lovede at se på 

kåringsmuligheden igen. Resultatet blev at valgmenighederne kan kåre ikke 

teologiske kandidater, som vi førhen har kunnet, når visse betingelser var opfyldt. 

De to afviste bliver nu optaget med tilbagevirkende kraft. 

Det blev sat på som punkt på det årlige bestyrelsesmøde med ministeriet i det år 

der er gået. 

Pensionskassen af 1950s bestyrelse består af formanden, som er udpeget af 

ministeriet, en fra moderniseringsstyrelse, en fra DKU og Peter Hedegaard, som 

repræsentant for valg- og frimenighederne. Der kom en god drøftelse af, hvad 

valgmenighederne egentlig er. Der er kommet nye på alle poster og ministeriet 

oplever at der kommer nye til. Der er 90 medlemmer i Pensionskassen. Fri- og 

Valgmenighederne kan kåre præster. Det er vigtigt at kontakte Peter Hedegaard, 

når I søger om optagelse i Pensionskassen. Der skal være 2/3 flertal ved 

ansættelse. Stillingen skal være min. 50%. 

I Frimenighederne skal man have været ansat som præst i 7 år. Det er en hjælp i 

forhold til den præstemangel vi er udfordret af. 

Kirkeministeriet har lovet at lave en vejledning til loven. Loven lægges på vores 

hjemmeside. 

Husk at være opmærksom på om præsten er optaget i lønramme 34. Husk at 

meddele hvis præsten går op i tid. Husk at meddele hvis præsten overgår til 

folkekirken. Husk at betale til pensionskassen. Husk at give besked til 

forretningsføreren, hvis I skifter denne. 

Da vi nu er op mod 90 valg og frimenigheder af forskellig art. Man skal ikke længere 

rykkes op i lønramme 34 inden man bliver 60, vi skal dog huske, at vi kun har de 

pladser vi har. Man skal være i lønramme 34 – når man søger pensionen. Der er i 

øjeblikket én plads i lønramme 34.  

 

Kirsten Madsen, Norddjursland. Tak for hjælpe til at få Signe i Pensionskassen. 

 

Peter. Det er overordentligt vigtigt at vi kan vælge den præst, vi gerne vil have. 
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3. Regnskab for 2017 - herunder fastsættelse af kontingent for 2018  

 

Fremlægge af Foreningens regnskab for 2017, v. Pia Vium Strandridder. 

Regnskabet: 

Foreningens indtægter består kun af medlemsbidrag.  

Medlemskontingentet til foreningen er 7,5 kr. pr. medlem menigheden har. 

Foreningen har 37 medlemsmenigheder som til sammen har indbetalt kontingent for 

15.476 medlemmer.  

Tendensen med at vi bliver samlet set bliver lidt færre medlemmer for hvert år den 

fortsætter tilsyneladende. I 2017 var vi 284 medlemmer færre end vi var i 2016. 

Hvis vi kigger 5 år tilbage i forhold til regnskabsåret 2017, så var vi i 2012 ca. 

17.000 medlemmer – altså ca. 1500 flere end vi er i dag. Gennemsnitligt at vi altså 

over de sidste 5 år blevet ca. 300 færre medlemmer pr. år.  

 

Resultatet: Indtægter kr. 117.926 og udgifter kr. 105.415. Overskuddet i 2017 

bliver kr. 12.511,00. Et tilfredsstillende resultat.  

 

Budget 2018: 

Indtægterne: 

De er budgetteret til samme niveau som det er realiseret med i 2017 – kr. 117.000 

Udgifterne:  

Der er budgetteret på samme niveau som realiseret i 2017. 

Udgiftsposten som hedder konvent, debatmøder, konference – er budgetsat til kr. 

15.000. Her kan stor opbakning til arrangementerne betyde, at budgettet måske 

ikke kommer til at holde. I april måned blev afholdt en netværks- og 

informationsdag for menighedernes forretningsfører og kasserer. Der deltog 31 

deltagere fra hele 27 af foreningens 37 medlemsmenigheder.  

Udgifter til årsmødet er budgetsat til kr. 10.000. Budgettet for årsmødet, som 

bestyrelsen har godkendt, er budgetteret med 150 årsmøde-deltagere. Ved dette 

deltagerantal løber det rundt.  

Ny udgiftspost: konsulentbistand. Bestyrelsen i foreningen har valgt at købe bistand 

i forhold til implementeringen af den nye Persondataforening. Bestyrelsen  

besluttede at hjælpe med skabeloner til udarbejdelse af de politikker, fortegnelser 

og samtykker som der skal laves rundt i alle menigheder. Der er afsat kr. 10.000 til 

det arbejde. Det kan allerede nu konstateres, at arbejdet er mere omfattende, og at 

budgettet vil blive overskredet 

Da der på netværksdagen var stor opbakning til at foreningen bruger nogle penge 

på dette arbejde. Der har været god respons på de skabeloner, som vi er lavet og 

sendte ud til alle i sidste uge.  

 

 

Kontingent 

Bestyrelsen indstiller at medlemskontingentet fastholdes på samme niveau som 

sidste år – dvs. kr. 7,5 pr. medlem menigheden har.  

Bestyrelsen indstiller at medlemskontingentet fastholdes her i 2018.  
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Regnskabet godkendt. 

Kontingent godkendt.  

 

 

4. Indkomne forslag  

 

a) Forslag fra Vallekilde om betingelser for betaling af medlemskontingent. 

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. 

b) Forslag fra bestyrelsen om betingelser for betaling af medlemskontingent. 

Der betales medlemskontingent til foreningen for alle menighedens medlemmer – 

også de ikke-myndige medlemmer. 

 

Bestyrelsen havde på baggrund af det stillede forslag sendt en forespørgsel rundt til 

menighederne med en anmodning om oplysning om antal medlemmer over og 

under 18 år, for at danne sig et overblik over de økonomiske konsekvenser af 

forslagene. 22 af de 37 menigheder havde svaret. 

På baggrund af de afgivne svar vil forslaget fra Vallekilde betyde et fald i 

foreningens indtægter, og dermed et behov for at sætte kontingentet op, så vores 

indtægter passer til vores udgifter. På den anden side vil en vedtagelse af 

bestyrelsens forslag betyde en mindre stigning i foreningens indtægter.  

Uanset hvilken model der vælges vil bestyrelsen til næste generalforsamling i 2019 

indstille en kontingentfastsættelse, som vil medføre en forventet indtægt som 

passer til foreningens forventede udgifter.  

 

Lone Arentsen, Vejstrup kunne konstatere at uanset hvad vi vælger vil kontingentet 

reguleres, så det passer til foreningens udgifter. 

 

Nanna Hauge – i Høve er det ca. 1/3 der er børn. 

 

Aksel Jessen, Skanderup – uanset hvad vi vælger, er det rimeligt at vi betaler efter 

de samme præmisser. 

 

Morten Kvist – vil støtte bestyrelsen, så vi får børnene skrevet ind som medlemmer 

 

Janne Sulkjær – Vallekilde. Må man skrive børn op på medlemslister? Vigtigt at det 

er tydeligt hvad der gælder. 

 

Dirigenten spurgte om der var ønske om skriftlig afstemning. Det var der ikke. 

Dirigenten tydeliggjorde afstemningsreglerne. 

 

Der var flertal for bestyrelsens forslag. 

 

Yderligere bemærkninger; 

Morsø har ikke registreret deres børn som medlemmer. 
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Ryslinge Valgmenighed gør det på en anden måde. 

Det blev konstateret at det var unyttigt at diskutere efter afstemningen. Bestyrelsen 

blev dog opfordret til at afklare evt. spørgsmål som følge af forskelle i den enkeltes 

menigheders traditioner og praksis for at registrere børn som medlemmer, på et 

kommende bestyrelsesmøde 

 

5. Valg til bestyrelse.  
 

På valg er:  

Johan Christian Nord, Kjellerup og Omegns Valgmenighed – ønsker ikke genvalg 

Pia Strandridder, Rødding Frimenighed – villig til genvalg 

 

Dirigenten konstaterede at kravene til geografisk fordeling var dækket med den 

siddende bestyrelse. Ole Kobbelgaard fra Morsø blev foreslået – og var villig til 

valg. 

Pia Strandridder og Ole Kobbelgaard blev valgt. 

 

 

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 

 

Der var ikke andre forslag. Alle blev genvalgt. 

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
 

Der er forslået genvalg af Anders Lundsgaard som revisor og Mogens Foldager, 

som revisorsuppleant. Der var ikke modkandidater. Begge blev valgt. 

 

 

8. Orlovskassen  
 

8 a) Beretning  

Menigheder, som er medlem af Orlovskassen, kan søge om tilskud til at få dækket 

nogle af de merudgifter der er forbundet med at menighedens præst holder orlov.  

Det fremgår af Orlovskassens vedtægter, at orlovens skal være til personlig 

udvikling til menighedens præst.  

Orlovskassen har eksisteret siden 1997.  

Sidste år blev der opfordret til at bruge foreningens Orlovskasse, da der hverken i 

2014 eller i 2015 havde været ansøgningerne om støtte fra Orlovskassen. 

Regnskabet for 2017 viser, at der har været kontingentindbetalinger til 

Orlovskassen for kr. 42.459.  
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Kontingentsatsen er 3 kr. pr. medlem som medlemsmenighederne har. Dvs. 

medlemsmenighederne i 2017 til sammen havde 14.153 medlemmer.  

Der er 8 af foreningens 37 menigheder som ikke er medlem af orlovskassen.  

Der har i 2017 været én udbetaling af støtte. Det var til Vartov Valgmenighed.  

På nuværende tidspunkt har vi her i 2018 udbetalt støtte til Ryslinge Frimenighed 

og til Odense Valgmenighed. 

Dvs. 2 menigheder der har søgt om støtte har fået udbetalt støtte. Herudover er 

der modtaget og imødekommet ansøgninger fra Aulum-Vinding-Vind 

Valgmenighed (orlovsperiode 2/4-18-30/4-18) 

Det betyder at der er søgt og bevilget orlov for et højere beløb, end der kommer 

ind i kontingent. 

 

8 b) Regnskab for 2017  

Regnskabet blev gennemgået og generalforsamlingen tog regnskabet til 

efterretning. 

 

8 c) Fastsættelse af kontingent for 2018.  

Bestyrelsen indstiller kontingentet uændret på 3 kr. pr. medlem. Der var 

tilslutning til forslaget, så generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling.  

 

8 d) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Anders Lundsgaard blevet forslået genvalgt som revisor og Mogens Foldager 

foreslået genvalgt som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt. 

 

8 e) Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til Orlovskassens vedtægter §1 

Bestyrelsen forslår en vedtægtsændring af orlovskassen § 1. 

Til § 1 tilføjes: Den støtteberettigede orlovsperiode kan udgøre op til 3 måneder. 

 

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger. Det vil sige, at hvis forslaget vedtages på denne 

generalforsamling og det vedtages igen næste år, kan tilføjelsen i vedtægterne 

træde i kraft efter generalforsamlingen 2019. 

Dirigenten spurgte om der kunne tilsluttes fastholdelse af kontingent. Det kunne 

der. 

 

Morten Kvist spurgte til begrundelsen for forslaget. 

Laura svarede at de var for at have penge i kassen til det forventede stigende 

antal ansøgninger. Pia tilføjede, at det desuden var for at sikre en ens behandling 

af ansøgningerne. 

 

Forslaget blev vedtaget. 
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9. Evt.  
 

Lis Møldrup, Sdr. Nærå Valgmenighed. 

Sdr. Nærå tager stafetten til næste år. Vil således gerne invitere til årsmøde i 

Sdr.Nærå lørdag den 25. maj. Det er én dag, men der vil være mulighed for at 

finde løsning på overnatning både før og efter. 

 

Kirsten Overgaard, Mellerup 

Tillykke til Ole Kobbelgaard.  

Vil gerne tale for at man foreslår og præsentere kandidaterne inden valg 

fremadrettet. 

 

Inger Bergeon 

En stor tak til bestyrelsen for alle de handlinger der er foretaget i det sidste år. 

Det er dejligt at vide at man kan spørge i foreningen. 

 

 

Laura Lundager Jensen 

Opfordrer til at man går hjem og drøfter hvornår man gerne vil stå for et 

kommende årsmøde. Der mangler vært i 2020, da Bovlund alligevel ikke har 

mulighed. I 2021 har Ubberup meldt sig.  Det er op til den enkelte menighed om 

det skal strække sig over en eller to dage. 

 

Tak til Pia og Lone for det store arbejde med persondataforordningen. Det er en 

uvurderlig hjælp til menighederne. 

 

Tak til Peter Hedegaard fordi du tager kampen med Pensionskassen og 

kirkeministeriet. 

 

Johan Nord træder ud af bestyrelsen. Det har været godt at have ham i 

bestyrelsen. Så en stor tak til Johan. 

 

Tak til Vallekilde for at stå for årsmødet i år. 

 

Tak til dirigenten, der har styret godt igennem generalforsamlingen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, trods varmen. (30 graders stillestående 

varme) 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Ulla Margrethe Hansen   Anne Grete Pilgaard 

Dirigent    Referent 


