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Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2019 
 

Afbud fra: Ole Kobbelgaard 

Vært: Rødding Frimenighed  

Referent: Pia Vium Strandridder 

 

1. Valg af referent 

Pia Vium Strandridder blev valgt som referent.  

 

2. Siden sidst 

Præstekonvent i Ågård Frimenighed den 28. oktober. Gik rigtig fint. Der var 14 deltagere fra 13 

menigheder. Laura laver tekst til nyhedsbrev med referat fra konventet. Foreningen betaler kørsel til 

konventet.  

Foreningen har den 23. september 2019 modtaget en mail fra Frederiksborg Valgmenighed med info om, at 

menigheden pr. 31. december 2019 ophører som selvstændig menighed. De opsiger samtidig deres 

medlemskab af foreningen pr. 31. december 2019. Det fremgår af foreningens vedtægter, at opsigelse kan 

ske til udgangen af et år med et halvt års varsel (§ 5). Frederiksborg har meddelt, at de betaler kontingent 

for 2019. Herefter opkræver foreningen ikke yderligere kontingent hos Frederiksborg, idet vedtægterne 

tolkes sådan, at det seneste tidspunkt en opsigelse af medlemskab effektueres er pr. den dag, menigheden 

ophører. Anne Grete fjerner dem pr. 31. december 2019 fra hjemmesidens kort og skriver på foreningens 

adresseliste, at menigheden er nedlagt. Laura tager til afsluttende arrangement i Frederiksborg.  

Opfølgning i forhold til spørgsmålet om muligheden for at ansætte 2 ligestillede præster i en valgmenighed. 

På sidste møde blev det aftalt, at Laura arbejder videre med problemstillingen, hvor Kirkeministeriet har 

meddelt afslag til Holstebro Valgmenighed i forhold til at ansætte 2 ligestillede præster. Laura har den 26. 

september 2019 sendt et brev til Kirkeministeriet, hvor der argumenteres for, at man i en valgmenighed 

skal have lov til at ansætte 2 ligestillede præster og beder om, at ministeren genovervejer fortolkningen af 

valgmenighedsloven på dette punkt. Vi har endnu ikke modtaget noget svar. Aftalt at brevet skal på 

hjemmesiden (Anne Grete) og omtales i nyhedsbrevet. Laura søger for teksten til nyhedsbrevet herom og 

sender brevet, som skal på hjemmesiden, til Anne Grete. 

Opfølgning i forhold til problemstillingen om manglende viden om grundtvigske valg- og frimenigheder på 

præstestudiet. Citat fra seneste referat: ”På det fynske formandsmøde har det været drøftet, at der er en 

manglende viden om grundtvigske valg- og frimenigheder på præstestudiet. Laura har været i kontakt med 

Keld Sloth Nielsen fra Pastoralseminariet og talt om, at vi gerne vil komme på Pastoralseminariet og 

fortælle om valg- og frimenighederne. Keld synes, det er en god idé og beder os tage fat i Ulla Bidstrup og 

aftale nærmere. Aftalt at Laura kontakter Ulla.” Siden sidste møde har Laura talt med både Keld og Ulla. De 
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synes, det er en god idé, men har ikke lige ”dagen”, hvor det lige ville passe ind. Laura holder den ”i kog”. 

Laura har også talt med Indre Mission – og de vil også gerne være med.  

Vi har den 4. november modtaget en mail fra Hannæs Valgmenighed, hvor de fortæller, at de har fået lavet 

en fin aftale med Thisted Provsti vedr. erhvervelse af gravsteder for deres medlemmer på provstiets 

kirkegårder. Valgmenighedens medlemmer kan erhverve gravsteder på samme vilkår som medlemmer af 

sognekirken. På samme måde kan medlemmer af sognekirken få gravsteder hos valgmenigheden, hvis de 

ønsker det. Aftalen løber frem til 2040. Der oplyses også, at der er dannet en ny valgmenighed i Thisted, 

som ikke selv har kirkegård, og at provstiet ikke har villet lave samme aftale med denne nye menighed. 

Lotte Lolk fra Hannæs oplyser, at man gerne må kontakte hende, hvis man kan bruge deres erfaring med 

dette til noget.  

Henvendelse fra Odense Valgmenighed, som er i kontakt med forsikringsselskabet Lokalforsikring. 

Lokalforsikring vil gerne se nærmere på at lave en fælles aftale for valg- og frimenigheder. Lokalforsikring 

spørger til, hvorfor Thisted Forsikring har opsagt flere menigheder. Det er geografisk bestemt — Fyn og 

Sjælland er opsagt. Vi bakker op om at formidle kontakten mellem Lokalforsikring og menighederne.  Anne 

Grete tager kontakt til Henrik Therkelsen og hjælper med svar til Lokalforsikring. Det er ikke foreningen, der 

kan lave en aftale, og vi lover ikke, at alle menigheder benytter sig af ordningen, men vi vil gerne formidle 

og bakke op.  

 

3. Persondataforordningen – tilretning af skabeloner 

Som følge af, at det blotte medlemskab af en valg- eller frimenighed anses som en særlig personfølsom 

oplysning i Persondataforordningens forstand, så skal flere af vores skabeloner tilrettes.  

Som aftalt på det seneste bestyrelsesmøde, har Pia — efter at have holdt et telefonmøde med Mette fra 

ISOBRO — sørget for at tilrette vores skabeloner og lavet en tekst til det nyhedsbrev, hvor der orienteres 

om tilretningen af skabelonerne.  

Lone har læst korrektur på dokumenterne.  

Bestyrelsen besluttede, at Pia modtager et afsluttende honorar på kr. 5.000 for hendes arbejde i 2019 med 

Persondataforordningen samt tilretning af foreningens skabeloner. Aftalt at Pia sender honorarfaktura til 

foreningen/Laura til godkendelse.  

 

4. Hjemmesiden 

Alle tekster er gennemskrevet og korrekturlæst.  

Mangler kun teksten om Pensionskassen. Laura har talt med Peter Hedegaard og laver et udkast.   

Aftalt at Lone ”klikker” hele hjemmesiden igennem og tjekker, om det hele nu er, som det skal være.  

Hvor på hjemmesiden er slides fra info-dagen 2018? Anne Grete kigger på det.  

Aftalt at dette punkt skal på dagsordenen til vores næste møde for sidste gang.  

 

5.  Netværksdag 2020 
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Som aftalt på seneste møde har Pia fundet en dato, hvor det kan passe hende at afholde en netværksdag i 

foreningen. Forslaget er lørdag den 28. marts 2020 kl. 10-15 i Storstuen i Sdr. Nærå Valgmenighed. Pia har 

lavet udkast til en invitation. Aftalt at det denne gang formuleres sådan, at dagen er tilrettelagt, så 

indholdet primært er relevant for menighedernes forretningsførere og kasserere, men at præst og/eller 

bestyrelsesmedlemmer også gerne må tilmelde sig. Det formuleres endvidere sådan, at deltagerne må 

komme med forslag til punkter, som skal tages op på dagen. Pia forslag til punkter fremgår af udkastet til 

invitationen.  

Det skal være gratis at deltage. Dog skal man selv sørge for transporten.  

Pia undersøger med Sdr. Nærå, om vi må holde dagen hos dem den pågældende dag.  

Pia giver udtryk for, at hun gerne vil forberede og stå for dagen.  

Bestyrelsen besluttede, at Pia skal modtage et passende honorar fra foreningen for dette arbejde.  

Aftalt at invitationen skal på hjemmesiden og skal sendes ud sammen med førstkommende nyhedsbrev.  

Pia laver tekst til nyhedsbrevet om denne dag.  

Aftalt at årsmødet og det, at vi gerne vil være mange, også skal nævnes/tales om på netværksmødet.  

 

5. Økonomi 

Foreningen 

Siden sidste møde har Pia udsendt opkrævning af kontingent for 2019 til menighederne med betalingsfrist 

her den 20. november.  

Endvidere har Pia bogført frem til primo november. Status er, at der i foreningen p.t. er afholdt udgifter på 

samlet godt kr. 70.000. Samlet årsbudget 2019 er på kr. 118.000, så der forventes et ret stort overskud, 

bl.a. fordi årsmødet i Sdr. Nærå ikke gav underskud, og udgifterne til hjemmesiden ikke har været så høje 

som budgetteret, og der ikke har været så høje udgifter til konvent og andre møder som budgetteret.   

Forventede udgifter resten af året: 

- Kørsel til dette bestyrelsesmøde 

- Peter Hedegaard møde i pensionskassen ca. kr. 2.500 

- Honorar Pia skabeloner kr. 5.000 

- Yderligere kørsel præstekonvent  

- Hjemmeside – har vi udestående?  Anne Grete kontakter 

- Andet?  

Orlovskassen 

Der har alene været én støtteudbetaling i 2019 til Vrå Valgmenighed på knap kr. 27.000. Så orlovskassens 

overskud bliver ca. kr. 15.000, alt efter hvor meget kontingent, der kommer ind.  

Vi har ingen ansøgninger om orlovsstøtte i foreningen p.t.  
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Til vores næste møde i januar har Pia lavet regnskaberne færdige (og sendt dem til revision) og laver tillige 

et udkast til budget for foreningen for 2020.  

6. Årsmødet 2020 i Rødding/Bovlund 

Vi har gennemgået drejebogen for årsmødet forud for mødet med Rødding/Bovlund.  

Gennemgået plan for årsskriftet.  

Menighederne tilbydes 12 sider, hvis de også laver ”artikel” — ellers 8 sider. Herudover er der de 4 sider i 

midten af bladet til invitation, program, tilmeldingsblanket og generalforsamling.  

Normalt år: 8 sider til værtsmenigheden (+ 3 sider i midten), men anderledes i 2020 pga. 2 værter og 

genforeningsår.  

Værter skal lave wordfil med appetizer, som kan sættes direkte i menighedernes kirkeblad.  

Afstemmes med Ole, at han står for opsætningen, og at han er klar til at sætte det sammen 

fra 1. marts, så det kan være hos menighederne inden påsken (som falder tidligt næste år). 

Bladet skal sendes til trykkeriet senest den 16. marts. Og udsendelse fra trykkeriet senest 

den 30. marts. (Tjek at adresseliste til udsendelse er, som den skal være!) 

Aftalt at vi på næste bestyrelsesmøde skal have revideret drejebogen.  

Aftalt at vi herefter fast reviderer drejebogen på første bestyrelsesmøde efter årsmødet.  

(Husk at tilføje i drejebogen, at det er foreningen, som udsender invitationen til årsmødet.) 

Aftalt at vi i kommende nyhedsbrev skal fortælle om, at der i starten af februar vil blive udsendt et 

nyhedsbrev, hvor der vil være en fil med info om årsmødet, som menighederne kan bruge direkte i deres 

kirkeblade.  

 

7. Mødekalender 

Følgende mødedatoer er aftalt: 

Januar – 30. januar – afholdes i Sdr. Nærå fra kl. 17.  

April – 27. april – afholdes i Ryslinge Frimenighed fra kl. 17.  

Årsmøde 6.-7. juni i Rødding/Bovlund. 

 

8. Evt.  

Det er blevet efterspurgt, om vi kan lave en kursusdag for nye bestyrelsesmedlemmer i menighederne. 

Aftalt at vi tager det punkt op på næste bestyrelsesmøde.  

Aftalt at vi til næste møde skal have en ny forretningsorden på dagsordenen. Anne Grete laver udkast.  

Aftalt at vi til næste møde skal have på dagsordenen, hvordan vi bliver flere deltagere til årsmøderne.  


