
Referat af møde i bestyrelsen for  
Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder 
22. januar 2018 – hos Anne Grete i Odense 

Deltagere: Laura Lundager Jensen, Pia Strandridder og Anne Grete Pilgaard 

Afbud: Ina Balle Aagaard, Johan Chr. Nord 

Referent: Pia  

 

Årsmøde 

Vi har modtaget budget fra Vallekilde for Årsmødet 2018. Der er budgetteret med 150 deltagere begge 

dage. Det vil betyde udgifter på kr. 88.250 og med deltagerpris på 600 pr. mand for hele weekenden løber 

det rundt. Foredrag og teater koster samlet kr. 13.000. Vi godkender budgettet. Vi tilbyder 

underskudsdækning på op til kr. 15.000, hvis der kommer færre end 150 fuldt betalende deltagere. Hvis 

årsmødet giver overskud er det i orden af overskuddet går til hel eller delvis dækning af udgifterne til 

Vallekildes egne deltagere, som har bidraget til årsmødets gennemførelse.  

Angående overnatning – der er arrangeret 20 pladser på højskolen og 10 pladser på Fårevejle Efterskole og 

et ukendt antal til privat indkvartering. For disse overnatninger er prisen kr. 150 incl. morgenmad. Øvrige 

overnattende deltagere skal selv booke og betale for overnatning og morgenmad andre steder.  

Vi minder Vallekilde om, at sørge for at få navneskilte til Vallekilde fra Morsø og at frist til at sende program 

ud er 1. februar.  

Laura har booket sit sommerhus, så bestyrelsen kan overnatte der.  

Fremtidige årsmøder 

- 2019 - Sdr. Nærå 

- 2020 - Jylland ? Laura spørger Bovlund  

- 2021 - Ubberup 

Ina spørger bestyrelsens suppleanter om de genopstiller.  

Pia spørger revisor om hans genopstiller.  

Pia og Johan er på valg. Pia genopstiller gerne. Johan?  

 

Årsskrift  

Laura har talt med Peter Bendix, som har sagt ja til at skrive en artikel til årsskriftet. 5 sider om frihedens 

nødvendighed og mulighed i de frie kredse.  

Vallekilde er blevet mindet om frist til tekst til årsskriftet er 15. februar.  

Anne Grete følger op i uge 6 på at Johan er klar til at stå for årsskriftet.  



Deadlines for årsskrift: Alle bidrag i hus senest 1. marts og sendes til korrektur hos hele bestyrelsen senest 

den 2. marts.  Alle korrekturer læst af hele bestyrelsen senest 5. marts.  Sendes til trykkeri 6. marts. Klar til 

udsendelse til menigheder allersenest mandag den 19. marts (gerne den 16. marts), så de kan lægges frem i 

kirkerne inden påske.   

 

Høringssvar 

Høring om bekendtgørelse om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for vielsesforrettere i 

trossamfund uden for folkekirken 

Vi modtog 19. december 2017 høring over bekendtgørelse om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre 

for vielsesforrettere i trossamfund uden for folkekirken, med høringsfrist 18. januar 2018. Baggrunden for 

bekendtgørelsen er kravet om et obligatorisk kursus for vielsesforrettere i trossamfund uden for 

folkekirken.  

Nogle frimenigheder skulle have modtaget materialet.  

Foreningen har haft kontakt til frimenigheder, men har ikke modtaget nogle tilbagemeldinger med særlige 

ønsker til et høringssvar.  

Da foreningen første gang i september 2017 afgav et høringssvar om bl.a. dette obligatoriske kursus gjorde 

vi opmærksom på, at vi fandt det særligt bekymrede, at der var lagt op til at var op til ministeriets skøn at 

afgøre, hvorvidt man skal gennemgå kurset eller kan blive fritaget. I det nu modtagne udkast til 

bekendtgørelse er der i § 18 taget stilling til præcist hvilke uddannelsesforløb man skal have gennemført for 

at have et ”tilsvarende kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre”.    

Foreningen har valgt ikke at afgive et høringssvar denne gang. 

Høring om ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens &8 A og & & 12, stk 3 af 

almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv.  

Foreningen modtog brev fra Skat om høring herom den 17. november 2017. Frist til høringssvar var den 15. 

december.  

Foreningen har sammen med Grundtvigsk Forum og Foreningen for Indre Mission udarbejdet et 

høringssvar, hvor vi samlet repræsenterede religiøse samfund: frimenigheder, menigheder, der er 

folkekirkelige, der organisatorisk og institutionelt står udenfor folkekirken, men deler trossamfund med 

folkekirken. 

I høringssvaret er gjort opmærksom på, at det ikke i bekendtgørelsen er klart, hvordan frimenigheder 

defineres ud fra den nye lov om trossamfund? (jf. den vedtagne Trossamfundslov, som denne 

ændringsbekendtgørelse ligger i forlængelse af). Hvordan vil de grundtvigske og missionske frimenigheder 

blive kategoriseret? Jf. pkt. 2 og 4, så vil frimenigheder ikke fremover anses som fradragsberettigede efter 

hhv. § 8A og 12 stk. 3, medmindre en frimenighed godkendes som et selvstændigt trossamfund uden for 

folkekirken og evt. søger vielsesbemyndigelse, så menigheden lever op til lovens krav.  

Der er selvfølgelig fortsat frihed til at danne frimenighed, men betyder det, at disse frie menigheder 

fremover alene må defineres som et trossamfund uden for folkekirken? Det finder vi er vigtigt at få afklaret.  

For hvis ”ja” er svaret, så er det vigtigt i andre sammenhænge også at få klarhed over, hvad det betyder i 

forholdet til folkekirken som institution og den fælles konfession.  Og hvis svaret er ”nej”, så vil det være 



fint at vide, hvordan vi kan vejlede frimenigheder til at opnå fradrag. Vil det være en mulighed, at en 

frimenighed kan tilknytte sig til en organisation/forening (som i forvejen er fradragsberettiget) og således 

blive berettiget til fradrag?   

Vi har i høringssvaret ingen indvendinger imod pligten til at oplyse om modtagelse af udenlandske 

donatorer og donationer, der overstiger 20.000 kr.  

Endvidere har vi gjort opmærksom på, at vi er tilfredse med at antallet af påkrævede myndige medlemmer 

er 50 stk.  

Aftalt at Anne Grete sørger for at høringssvaret kommer på foreningens hjemmeside, når hun modtager 

den endelige udgave fra Laura.  

 

Persondataforordningen  

Anne Grete har været til et møde med andre menigheder og ISOBRO om den nye persondataforordning og 

de krav vi i de enkelte menigheder skal opfylde til overholdelse heraf. 

Hver enkelt menighed har ansvaret for at få udarbejdet:  

• Databeskrivelse  

• Behandlingslister 

• Privatlivspolitik 

• Databehandleraftaler 

• Persondatapolitik (ekstern) 

• Persondatapolitik (intern) 

• Politik for opbevaring og sletning 

• Forretningsgang/procedure til brug for håndtering af datasubjektets rettigheder 

ISOBRO har lavet nogle skabeloner man kan tage udgangspunkt i.  

Vi beslutter, at spørger Lone Rosager Poulsen, som er forretningsfører i flere menigheden, om foreningen 

kan købe hende til at gennemgå skabelonerne fra ISOBRO og lave udkast til de enkelte dokumenter 

tilpasset en menighed. Så kan alle menigheder bruge disse. Lone har indvilliget i at se på det og lave et 

udkast og Pia har lovet at gennemgå det med Lone efterfølgende (også mod betaling for arbejdet). Sammen 

gør Lone og Pia så udkastet klar til gennemgang af ISOBRO.  

ISOBRO har tilbudt efterfølgende at gennemgå vores udkast.  

Vi vil gerne have materialet klar til omkring 1. maj.  

 

Afsluttende opfølgning på kursusdag 

Efter sidste bestyrelsesmøde sendte vi kommentarer til Lisbet Christoffersens slides fra vores kursusdag 

den 11. november om menighedernes lovgrundlag. Vi har nu kontaktet Lisbet Christoffersens for at få fat i 

et link til hendes hjemmeside, hvor disse slides er offentliggjort, så vi kan videregive dem til alle 

menigheder.   

 



Netværks- og informationsdag forretningsfører/kasserer  

Følgende tekst skal udsendes til alle menigheder:  

Bestyrelsen inviterer til informations- og netværksdag for menighedernes forretningsfører og kasserer 

lørdag den 21. april 2018 kl. 10-15 i Storstuen i Sdr. Nærå Valgmenighed. På dagen vil vi udveksle 

erfaringer og tale om relevante emner, herunder hvad Persondataforordningen betyder af nye rutiner, om 

mulighederne for at søge momskompensation samt søge støtte fra Tips- og Lottomidlerne, ansøgning om 

støtte fra barsel.dk, arbejdet med skatteautorisationer fra medlemmerne, forsikringer – herunder 

bestyrelsesansvarsforsikring samt arbejdsskadeforsikring for frivilligt arbejde, administrative edb-

programmer. Vi har inviteret KOMiT til at komme med et kort indlæg på dagen om mulighederne med 

deres edb-programmer, men det bærende for dagen er vores erfaringsudveksling med hinanden, hvor alle 

tips og tricks er velkommen. Har I noget I synes vi skal tage op på dagen, så skriv til Pia på 

roeddingfrimenighed@gmail.com. 

Sdr. Nærå Valgmenighed er behjælpelige med lokaler og forplejning på dagen og Pia Vium Strandridder, 

kasserer i foreningen samt forretningsfører i Rødding Frimenighed står for dagen sammen med Harald 

Nielsen, som er forretningsfører i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed og Holstebro Valgmenighed og Lone 

Rosager Poulsen, som er forretningsfører i Odense Valgmenighed, Vejstrup Valgmenighed samt Ryslinge 

Frimenighed.  

Sæt kryds i kalenderen. Invitation sendes ud ultimo februar.  

Pia har aftalt planlægningsmøde med Harald og Lone den 21. februar hos Pia i Rødding. 

 

Vintermail til menigheder 

Vi udsender en mail til alle menigheder med info om følgende tiltag: 

- Adgang til Lisbet Christoffersens slides fra kursussagen den 11. november.  

- Info om den kommende netsværks- og informationsdag for forretningsfører/kasserer i april 

- Udarbejdelse af skabeloner i forhold til overholdelse af den nye Persondataforordning 

- Påmindelse om årsmødet 

 

Orlovskassen 

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi sendt bevilling af støtte fra Orlovskassen til: 

- Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed – Præst Ronald Risvig orlov 2/4-2018 – 30/4-2018 (ej støtte i 

ferien – 3 uger - som afbryder orloven). Bevilliget – brev af 7/12-2017.  

 

- Odense Valgmenighed – Præst Inger Hjuler Bergeons – orlov 8/1-18/2-2018. Bevilliget på sidste 

møde. Brev 7/12-2017.  

Vi har modtaget endnu en ansøgning om støtte fra Orlovskassen fra Vrå Valgmenighed ifm. præst Lene 

Graarups orlov fra den 10/9-2018 til 4/1 2019. Vi afventer formandens bekræftelse af ansøgningen og 

imødekommer herefter.  

Lige nu er Ryslinges præst Mikkel Crone på orlov jan-marts 2018. 

mailto:roeddingfrimenighed@gmail.com


Der er evt. også en orlovsansøgning på vej fra Rødding Frimenighed vedr. en evt. orlov i efteråret til præst 

Mette Geil. 

Bestyrelsen er glade for at der er flere og flere menigheder som benytter sig af at søge støtte fra 

Orlovskassen.  

Vi overvejer om vi til kommende årsmøde skal foreslå at sætte en maksimal støtteperiode pr. orlov – f.eks. 

3 måneder.  

 

Kontingent  

Alle menigheder har nu betalt. I alt indgået 117.822,50 til foreningen (ca. 14.000 mere end sidste år pga. 

kontingentforhøjelse med 1 kr. pr. medlem) og kr. 42.459 til orlovskassen.  

Odense har lavet en efterbetaling for deres ikke myndige medlemmer – 99 stk.  

Antal medlemmer i foreningen 2017 er 15. 476. Det er en nedgang på 284 medlemmer (fra 15.760 i 2016) 

På næste møde drøftes hvad vi gør ved at nogle menigheder betaler for alle der medlemmer og nogle kun 

betaler for deres myndige medlemmer.  

 

Regnskaber 

Pia har lavet foreningens regnskab for 2017. Regnskabet viser et overskud på kr. 12.511,15. Det er et 

tilfredsstillende resultat.  

Pia har endvidere lavet regnskab for 2017 for Orlovskassen. Regnskabet viser et overskud på kr. 17.690,95. 

Det forventes, at Orlovskassen i 2018 giver underskud, hvilket dog er i orden, da vi har penge ”på 

kistebunden”.  

 

Budgetudkast 2018 

Bestyrelsen aftalte følgende budget for 2018.  

Foreningen  Driftsbudget for 2018  
      

   Realiseret 2017  Budget 2018 

      

Indtægter     

kontingent  117823  117000 

Renter   104  0 

møder, kursus  0  0 

diverse   0  0 

indtægter ialt  117927  117000 

      

Udgifter      



Bestyrelsesudgifter 22548  23000 

Eksterne møder  4156  4000 

Konvent, debatmøde, 
konference  25918  15000 

Årsmøde   1200  10000 

Årsskrift   16388  17000 

Konsultant bistand    10000 

Hjemmeside  19808  21000 

Kontingent Isobro  15200  15000 

Kontorudgifter  198  1000 

gaver   0  0 

Udgifter i alt  105416  116000 

      

Resultat   12511  1000 

      
 

Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 7. maj kl. 16.30 i Sdr. Nærå hos Ina.  
 
 
Punkter udskudt til næste møde: 

- Hjemmeside 

- Forretningsorden  

- Emner til generalforsamlingen (betaling af kontingent for børn eller ej, orlovskassen – evt. maks. 

støtteperiode fra Orlovskassen) 

 

 

 


