Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. september 2017, Sdr. Nærå Valgmenighed
Deltagere: Johan, Pia, Laura, Anne Grete, Ina

Ansættelse i Klim-Hannes valgmenighed og Thorsted
Det er fastsat ved lovgivning at man ikke kan være præst udenfor folkekirken samtidig med at man er præst
indenfor folkekirken. Laura vil følge op på udviklingen i sagen.
Korrespondance med kirkeministeren
Laura informerede om at vi har en særstatus som valg-og frimenigheder idet vores trosgrundlag er det samme
som i folkekirken, men vi organiserer os anderledes. I brevet fra Mette Boch skriver ministeren, at vi har en
særstatus og at hun er opmærksom på dette. Politisk er vi i samme båd som indre mission og Luthersk mission
og det giver god mening at danne fælles fodslag i denne sag.
Høringssvar
I høringssvaret beder vi om, at det er tilstrækkeligt, at det indsendte årsregnskab er revideret og påtegnet af
en revisor og ikke bliver påført en yderligere udgift ved en påkrævet statsautoriseret revisor.
Vi beklager at man fastholder kravet om kursus i dansk familieret af frimenighedspræster.
Vi beklager at kirkeministeriet kræver forelagt fortegnelse over menighedernes myndige medlemmer.
Vi beklager at en frimenighedspræst risikerer at miste vielsesmyndigheden i det tilfælde at menigheden ikke
længere har 50 medlemmer.
Pensionskassen
Vi skal være opmærksomme på at valg-og frimenighedspræster bliver dårligere stillet idet kun et vist antal kan
optages i pensionsordningen og mange nye præster udenfor foreningen søger optagelse af de samme pladser.
Johan beder Peter Hedegaard redegøre for pensionsordningen ”Foreningen af 1950” på kommende årsmøde
for valg-og frimenighedspræster 9. okt. 2017. Finansiering af præstekonventet drøftes til næste møde.
Evaluering af årsmødet
Vi bør have dato mindst et år før, ellers et godt årsmøde og økonomien holdt.
Årsmøde 2018
Næste år er årsmødet d. 2-3. juni 2017 i Vallekilde. Møde forud for årsmødet med Vallekilde er d. 8. nov. 2017
Drejebog revideres, bl.a. indføjelse af om der skal være børneaktiviteter. Ina retter igennem til næste gang.
Kursus og valgmenighedsloven
Mødet afholdes d. 11/11 2017 i Sdr. Nærå Valgmenighed ved Lisbeth Christoffersen til 5000 kr. plus kørsel og
rødvin. Foreningen dækker afholdelse af udgifter til arrangementet, man dækker selv transportudgifter.
Momskompensation
Anne Grete læser op af nyhedsbrevet ”Altinget”, hvori skatteminister Karsten Lauritsen er blevet interviewet
og udtaler at momskompensation frafalder religiøse foreninger. Laura har fået oplyst af Isobro, at det vil
betyde en stor mer-udgift for vores valg-og frimenigheder. 1. januar 2018 vil frafald af ordningen træde i kraft.

Der udfærdiges i skrivende stund brev til skatteministeren og brev til foreningens medlemmer sendes ud.
Eventuelt
Ryslinge har forespurgt om vi som fri- og valgmenigheder kan komme på Sogn.dk. Ina beder Ryslinge
undersøge og melde tilbage.
Anne Grethe Pilgaard deltager i kursus om bestyrelsesansvar.
Punkter på dagsorden 6,7 og 8 fra dagsordenen overføres til næste møde.

