
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2019 
 

Afbud fra: Ingen  

Vært: Lone Vestergaard 

Referent: Pia Vium Strandridder 

 

1. Valg af referent 

Pia Vium Strandridder blev valgt som referent.  

 

2. Siden sidst 

Sdr. Næå har kaldet ny præst – Ole Kobbelgaard. Efter menigheden har kaldet Ole har biskoppen taget Ole 

til bispeeksamen (Ole har skullet skrive 4 opgaver og skal til samtale herom på fredag). Dette som baggrund 

for at hun kan tiltræde ansættelsen. Det blev aftalt, at Laura henvender sig til andre der måtte kunne 

komme i lignende ansættelsessituationer, for at høre hvordan de håndterer dette.     

Flere menigheder har for nylig fået vurderet om det boligbidrag som deres præster betaler for 

præsteboligen er korrekt, så det kan godkendes af Skat. Vi opfordrer i foreningen til, at det er vigtigt at 

menighederne sørger for at der betales korrekt boligbidrag, så man ikke risikerer at præsten for et 

skattesmæk.  

Vi har modtaget en henvendelse fra Berit Hansen fra Vallekilde Valgmenighed. Vallekilde har modtaget en 

opsigelse af deres forsikringer hos Thisted Forsikring med den begrundelse, at Thisted Forsikring fremover 

kun vil have kunder fra Jylland. Vallekilde spørger om andre menigheder har oplevet det samme og om vi 

kan foretages os noget fælles i den anledning.  

Thisted Forsikring har haft en god ordning med rabat til menigheder, men har opsagt menigheder på både 

Fyn og Sjælland.  

Det kunne være en mulighed at relevante menigheder går sammen og tale med en forsikringsagent, som 

kan arbejde på at få en god forsikringsaftale med et nyt forsikringsselskab. Formanden fra Ryslinge 

Frimenighed har vist allerede kontakt til en forsikringsagent. Anne Grete spørger Lars fra Ryslinge, om det 

vil være i orden med ham, at vi i et nyhedsbrev opfordrer andre menigheder som vil være med til at 

kontakte ham.  

 

3. Evaluering af årsmødet i Sdr. Nærå 

Vi har modtaget besked fra Sdr. Nærå, at regnskabet balancerer fint, så der ikke er noget udestående med 

foreningen. Der er således ikke nogen underskudsdækning fra foreningens side til årsmødet 2019.  



Sdr. Nærå har ifm. evaluering af årsmødet meldt ud, at de synes det var en fin dag og har fået mange 

positive tilkendegivelse.  

Vi synes det også det var et fint årsmødet.  

Endeligt deltagerantal blev 172 stk. og 28 menigheder var repræsenteret på mødet.  

Umiddelbart boostede det altså ikke deltagerantallet at der var en kendt og forholdsvis dyr foredragsholder 
som holdt foredrag til årsmødet. Så det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan vi får flere til at komme til 
vores årsmøde.  
 
Næste årsmøde er i Rødding/Bovlund den 6-7. juni 2020. 
 

Kommende årsmøder: 

2021 Ubberup 

2022 Odense  

2023?  

 

4. Mødedato med værter til årsmødet 2020 (Rødding og Bovlund) 

Rødding har foreslået møde den 20. november. Det kan bestyrelsen desværre ikke.  

Vi spørger Bovlund og Rødding om vi må komme en af følgende datoer:   

11. november 

26. november  

Vi sender drejebogen til Rødding forud for mødet. Som en hjælp til planlægningen af årsmødet.  

Pia sender forespørgsel på mødedatoer sammen med drejebog.   

Forslag til mødedagen: 

Møde kl. 16.00 

Aftensmad 18.00 

Møde efter maden og slut senest kl. 20.  

 

5. Hjemmesiden 

Alle tekster på vores hjemmeside er nu skrevet igennem. Lauras sidste par tekster skal lige korrekturlæses 

(Lise) og ind på hjemmesiden (AG).  

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

være.  

På næste møde har vi punktet hjemmeside på for sidste gang til afsluttende opfølgning.  



6. Henvendelse fra ISOBRO vedr. Nets 

I juni måned modtog vi en henvendelse fra ISOBRO med besked om, at den bonus, som Nets tidligere har 

udbetalt direkte til ISOBRO – og som ISOBRO så har fordelt blandt ISOBROs medlemmer fremover skal 

udbetales direkte til de enkelte medlemmer. Derfor jeg har Lone og Pia lavet en liste til ISOBRO over alle 

foreningens menigheder (menighedens navne og cvr nr.). Herefter sørger ISOBRO for at de enkelte 

menigheder registreres, så de kan modtage bonus fra Nets fremover. Det er kun menigheder som bruger 

betalingsservice til medlemsopkrævning der fremover vil modtage andel af bonus. Tidligere har en evt. 

bonus været modregnet ifm. med opkrævning af foreningens kontingent til ISOBRO, så man kan sige at 

denne nye ordning gør, at det er dyrere for foreningen at være medlem af ISOBRO, men til gengæld er det 

de enkelte menigheder som benytter betalingsservice som direkte modtager denne bonus fra Nets. I 2019 

udgjorde bonussen fra Nets kr. 2.700,00.  

 

7. Henvendelse fra menighed om stillingsannonce på foreningens hjemmeside 

Vi har fået en henvendelse fra Vartov og Københavns Valgmenigheder gående på, om det vil være muligt 

med annoncering af stillingsannonce på foreningens hjemmeside.  

Det har vi ikke tidligere gjort, men det vil vi gerne give mulighed for.   

Aftalt at vi lavet en rubrik på hjemmesiden med ”nyt fra menighederne”, hvor der b.la. kan være 

stillingsannoncer.  

Alle medlemmer af ISOBRO har i øvrigt også mulighed for gratis at få stillingsopslag lagt på ISOBROS 

hjemmeside.  

Anne Grethe svarer Vartov og København.  

 

8. Persondataforordningen – tilretning skabeloner 

På det seneste bestyrelsesmøde drøftede vi konsekvenserne af, at selve medlemskabet af en valg- eller 

frimenighed betragtes som en særlige personfølsom oplysning.  

Det var umiddelbart vores opfattelse, at konsekvenserne heraf var: 

- At vi skal have et udtrykkeligt samtykke fra alle vores medlemmer og  

- At vi skal sende alle mails sikkert, hvoraf medlemskab kan udledes.  

Det blev aftalt, at Pia skulle kontakte Mette fra ISOBRO til en drøftelse af konsekvenserne ved, at 

menighederne behandler denne særlige personfølsomme oplysning om medlemmerne.  

Pia var forud for årsmødet i Sdr. Nærå i kontakt med Mette og derfor blev ISOBRO´s udmelding også nævnt 

på årsmødet.  

Mette forklarer Pia, at ISOBRO har talt med deres advokat om denne problematik og det er advokatens 

opfattelse, at vi ikke skal bruge aftalen om medlemskab som hjemmel for at behandle den særlige 

personfølsomme oplysning, som medlemsskabet af menigheden er. I stedet skal vi bruge forordningens 

artikel 9, stk. 2 D som hjemmel. Gør vi det, så kommer vi uden om at der kræves et udtrykkeligt samtykke 

fra alle vores medlemmer.  



Endvidere er det ISOBRO´s advokats opfattelse, at når vi taler om at sende mails som kan identificere at 

man er medlem af vores menigheder så sondrer hun mellem almindelige mails som handler om 

”menighedens almindelige liv og hverdag” – f.eks. mailen til Susanne om hun vil tage kage med til 

kirkekaffen på søndag. Disse almindelige mails mener hun ikke det er nødvendigt at sende sikker, idet 

formålet med mailen ikke er at behandle og videregive personfølsomme oplysninger. På den anden side er 

de mails som handler om ”menighedens religiøse liv”, hvor der er tale om behandling og videregivelse af 

personfølsomme oplysninger. F.eks. når et medlem sender en mail og ytrer ønske om enten at blive meldt 

ind eller ud af menigheden. Når det er mails der handler om f.eks. en barnedåb eller en vielse. Osv. Jeg 

spurgte til massemails hvor vi udsender kirkeblad eller nyhedsmails og mail hvor formanden indkalder 

bestyrelsen til bestyrelsesmøde. Hun mener disse kategorier af mails også er almindelige mails om livet i 

menigheden, som ikke behøver at blive sendt sikkert.  

Da Pia og Lone tilbage i efteråret 2018 drøftede vores skabeloner og denne problematik med ISOBRO var vi  

for det første usikre på om oplysningen om det blotte medlemskab skulle anses som en særlige 

personfølsom oplysning og vi var usikrer på konsekvenserne heraf. Med den nuværende udmelding fra 

ISOBRO´s advokat er det vores opfattelse, at vi i foreningen nu er klar til at rette vores skabeloner ind til at 

medlemsskabet er en særlig personfølsom oplysning, herunder indskrive hjemlen i artikel 9 som hjemmel til 

at behandle denne oplysning i vores interne politikker.  

Nærmere om artikel 9 i forordningen: I artikel 9 stk. 1 – står der, at det er forbudt at behandle særlige 

personfølsomme oplysninger, som bl.a. er oplysninger om religiøs overbevisning.  

I artikel 9, stk. 2 a står der, at det alligevel ikke er forbudt hvis man har den registreredes udtrykkelige 

samtykke til behandlingen af oplysningerne til et specifikt formål. Det er denne bestemmelse ISOBRO´s 

advokat nu siger at vi ikke skal bruge som hjemmel til at behandle oplysningen om vores medlemmers 

medlemskab af menigheden.  

Til gengæld skal vi bruge artikel 9, stk. 2 d, hvori der står: 

(Det er alligevel ikke forbudt hvis) behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet 

organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politik, filosofisk, religiøs eller 

fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier og på 

betingelse af at behandlingen alene vedrørende organets medlemmer, tidligere medlemmer eller 

personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed og at personoplysningerne 

ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.  

Konklusion: 

Det i referatet fra bestyrelsesmødet den 30. april 2019 anførte om konsekvenserne ved at medlemskabet af 

menigheden er en særlige personfølsom oplysning er ikke rigtigt.  

Det første afsnit – at vi nu ved og må forholde os til at selve medlemsskabet af en menighed er en særlige 

personfølsom oplysning, idet det anses for at være en oplysning om medlemmernes religiøse overbevisning 

– det er stadig rigtigt!  

Men det næste der står om 2 konsekvenser heraf er ikke (længere) rigtigt: 

- Vi skal ikke have udtrykkeligt samtykke til behandlingen fordi vi ikke bruger artikel 9, stk. 2 A, som 

hjemmel for menighederne behandling af oplysningen, men i stedet bruger artikel 9, stk. 2 D, som 

bl.a. handler om organer som ikke arbejder med gevinst for øje og som har et religiøst sigte og hvor 



vi i organet (menigheden) behandler denne særlige personfølsomme oplysning som et led i 

menighedens legitime aktiviteter og ikke videregiver oplysningen om medlemskab uden den 

registreredes samtykke.  

 

- Vi skal alligevel ikke sende alle mails hvoraf man kan udledes medlemskab af menigheden sikkert. 

Vi skal sondre mellem mails om menighedens almindelige liv og hverdag, hvor formålet med 

mailen ikke er at videregive denne særlige personfølsom oplysning (medlemsskabet). Og på den 

anden side mails om menighedens religiøse liv. Kun sidstnævnte skal sendes sikkert (og derudover 

selvfølgelig alle mails med cpr.nr. i.  

Dejlige nyheder – nu er det ikke længere så besværligt at selve medlemsskabet af menigheden anses som 

en særlige personfølsom oplysning. Det er stadig fint blot at have en henvisning til menighedens 

privatlivspolitik på indmeldelsesblanketten (som vi har i skabelonerne). Så nu har vi blot den opgave foran 

os at få tilrettet vores skabeloner til at vi i menigheden behandler en særlige personfølsom oplysning om 

vores medlemmer (oplysningen om deres medlemskab) og henviser til den korrekte hjemmel til at vi må 

behandle denne oplysning.  

Det blev aftalt, at Pia inden vores næste møde sørger for at få rettet vores skabeloner til og lave et notat til 

menighederne om ændringerne.  

 

9. Manglende viden om grundtvigske valg- og frimenigheder på præstestudiet  

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 Pastoral Seminariet og talt om at vi gerne vil komme 

på Pastoral Seminariet 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.  

 

10. Autorisationsordningen ved Skat 

På det seneste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at Pia skulle kontakte ISOBRO og fremlægge 

problemstillingen med de manglende ressourcer hos SKAT til udvikling (af bl.a. denne ordning) og spørge til, 

om der er andre af ISOBROs medlemmer, der bruger ordningen og i så tilfælde spørge til, om ISOBRO kan 

hjælpe os med at lægge et politisk pres således, at SKAT kan tilføres ressourcer til udviklingen af ordningen.  

Pia har været i kontakt med Mette fra ISOBRO som aldrig før havde hørt om den ordning og ikke har noget 

kendskab til at andre at ISOBRO´s medlemmer bruger denne ordning. Mette nævnte, at en Claus Leonhart 

(som tidligere var hos Frelsens hær og nu er hos Smilfonden) er den Mette kender, som kender mest til 

autorisationsordningen hos SKAT.  

Den nye regering (finansministeren) har ytret at der skal ”ryddes op” i SKAT, således at snyd og manglende 

betaling/gældsinddrivelse vil blive prioriteret højt. Den nye regering har ytret, at dette arbejde vil tage flere 

år og vil kræve mange milliarder. Umiddelbart tyder det på at regeringen er enig i den prioritering der også 

under den tidligere regering var hos Skat og således at alle ressourcer i udviklingsstyrelsen bruges på at 

sikre at der ikke sker svindel på området – i modsætning til at bruge ressourcer på at udvikle på 

serviceforbedringer på eksisterende systemer.  



Vi drøftede hvordan og hvornår vi i foreningen forsøge at lægge et politisk pres i forhold til, at SKAT tildeles 

ressourcer som skal anvendes til serviceforbedringer af bl.a. denne autorisationsordning? Konkluderede at 

vi skal være obs på hvornår vi tænker det er rette tidspunkt at presse på, men at vi lige venter til alt fokus 

på SKAT ikke er er få ryddet op i snyd og gældsinddrivelse.   

 

11. Mulighed for at ansætte 2 ligestillede præster i Valgmenighed 

På baggrund af en henvendelse fra Karen Bjerre Madsen fra Holstebro Valgmenighed, hvor de ønsker hjælp 

til at få ændret valgmenighedslovens § 17 i forbindelse med, at de gerne vil ansætte 2 ligestillede præster 

(og ikke en præst og en medhjælper) blev det på det seneste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at Laura 

skulle tage fat i Kaj til en drøftelse af reglerne i valgmenighedsloven og muligheden for at ansætte 2 

præster i samme menigheden som reglerne er i dag – uden at den ene ansættes som præstemedhjælper.   

Laura har drøfte spørgsmålet med Kaj, som efterfølgende har talt med én fra Kirkeministeriet og 

opfattelsen er, at man bør kunne tolke reglerne som de er i dag sådan at der godt kan ansættes mere end 

én præst efter § 14.   

Vi talte om, at selvom der i loven står at der er mulighed for at ansætte en medhjælper, så er det i praksis 

tolket sådan, at der godt kan ansættes mere end én medhjælper. På samme måde bør man vel kunne tolke 

reglerne vedr. ansættelse af mere end én præst.  

Dog har en kontorchef i Kirkeministeriet skrevet til Holstebro og meddelt afslag på at reglerne giver 

mulighed for at stadfæste 2 præster til menigheden. Der henvises i afslaget til bemærkningerne til loven.  

Laura arbejder videre med problemstillingen med henblik på at tage sagen videre i systemet og punktet 

tages op igen på vores næste møde.  

 

12. Ønske om gentagelse om netværksdagen for menighedernes forretningsfører/kasserer 

I april 2018 afholdt vi i foreningen en netværksdag for menighedernes forretningsfører/kasserer. Der var en 

god dag med meget stor opbakning og vi er adskillige gange blevet opfordret til at gentage en sådan dag.  

Vi tænker det er for meget med sådan en dag hvert år, men det kunne måske være noget tilbagevendende 

f.eks. hvert andet år.  

Laura var med til mødet i 2018 og havde stort udbytte heraf. Derfor talte vi om, at dagen også skal være 

åben for præst og formænd, hvis de er interesserede i at deltage.   

Det blev aftalt, at Pia til vores næste møde finder en dato i foråret 2020, hvor mødet kan afholdes og 

tænker over forslag til emner til mødet.  

 

13. Møde om liturgirapporten 

Biskopperne har sat et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien, i gang. Tre fagudvalg har 

undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det. Nu er der lagt op til en bred 

folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig.  



Alle interessenter er inviteret til 2 møder for at høre om fagudvalgenes arbejde og for at drøfte hvordan vi 

kan få denne debat så bredt ud som muligt. Laura har på foreningens vegne været med til mødet i 

Fredericia herom.  

Talt om, at når vi bliver spurgt, så er det vigtigt at vi tager stilling. Så spørgsmålet er, hvordan vi skal få 

denne debat ud i menighederne.  

Aftalt at vi i nyhedsbrevet gør opmærksom på denne debat og vores mulighed for at påvirke debatten.  

Talt om at det også vil være et relevant emne på et præstemøde.    

Grundtvigsk Forum udkommer snart med nogle samtalekort, som kan bruges til at drøfte emnerne. Kortene 

udsendes til alle menighedsråd i Folkekirken. Aftalt at Laura vil bede Grundtvigsk Forum om også at sende 

disse kort til de frie valg- og frimenigheder.  

 

14. Orlovskassen  

Osted Valgmenighed har meldt sig ind i foreningens orlovskasse. Indmeldelse kan iht. vedtægternes § 2 ske 

til regnskabsårets begyndelse. Dvs. Osted kan optages som medlem af orlovskassen fra 1. januar 2020. 

Osted er gjort opmærksom på, at der ikke kan søges støtte til en orlov som påbegyndes inden 

medlemsskabet af Orlovskassen er trådt i kraft.  

 

15. Kommende emner i bestyrelsen 

Forretningsorden   

Vi vil gerne have lavet en forretningsorden for vores bestyrelsen i foreningen.  

Det blev aftalt at AG laver et udkast til den.  

Aftalt den skal på dagsordenen til vores møde i januar.  

Deltagerantal til Årsmøderne 

Vi vil gerne videre drøfte hvordan vi bliver flere til vores årsmøder.  

 

16. Mødekalender 

Følgende mødedatoer er aftalt: 

November – møde med årsmødeværter Rødding og Bovlund – enten den 11. eller 26.  november fra kl. 

16.00 

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. 

 



19. Evt.  

Gennemgået hvilke emner der skal med i kommende nyhedsbrev. Laura laver udkast til nyhedsbrevet og 

når Anne Grete har tilbagemelding fra Lars i Ryslinge vedr. forsikringsspørgsmålet, så sendes den ud.  

Stor tak til Lone for dejlig forplejning til mødet!  

 

 

 


