
Referat bestyrelsesmøde 10. maj 2017 i Osted 
 

Deltagere: Laura, Ina, Anne Grete, Pia 

Afbud: Johan 

 

Sag i KLIM-Hannes – Thorsted 

Laura orienterede om igangværende sag i Klim-Hannes valgmenighed og Thorsted Frimenighed.  

Sagen er, at biskoppen har vurderet at det ikke vil være foreneligt med samtidig ansættelse som præst i en 

frimenighed og en valgmenighed med henvisning til valgmenighedslovens § 14, stk. 2.  Peter Haandsbæk er 

ansat som er præst i Thorsted Frimenighed og er også blevet spurgt om han vil være præst i Klim-Hannes 

Valgmenighed.  

Biskop har vurderet at valgmenighedspræsten ikke samtidig med ansættelsen kan være forkynder i et 

andet trossamfund, herunder en frimenighed.  

Laura er på foreningens vegne gået ind i sagen sammen med de 2 berørte menigheder.  

Det har været forsøgt at få foretræde for ministeren, men det lod sig ikke gøre.  

I stedet har foreningen og de 2 menigheder lavet et fælles brev til ministeren, hvor der gøres opmærksom 

på at en grundtvigsk frimenighed ikke er ”et andet trossamfund” end den evangelisk-lutherske folkekirke 

ud over den organisatoriske forskel. Altså trosmæssigt samme type trossamfund. Brevet til ministeren 

lægges på foreningens hjemmeside.   

Bestyrelsen drøftede problematikken, når frimenigheder anses for at være et ”andet trossamfund end 

folkekirken”, når det er fuldstændig samme trosgrundlag.  

 

Høring om religion 10. maj 2017  

Høring om religion på Christiansborg i dag – hvor Laura og Ina deltog.  

Ina og Laura fortalte om høringen, som var spændende og det var vigtigt at vi var der.   

Hvor bange er vi for religion? var høringens overskrift.  

 

Præstekonvent 9. oktober i Balle 

Menighederne betaler selv for forplejning til konventet direkte til værtsmenighed. 120 kr. pr. deltager.  

Ved det seneste præstekonvent i Ågaard var det gratis at deltage og foreningen betalte transporten.   

Det er bestyrelsens holdning, at der ikke er økonomi i foreningen til at det er gratis at deltage.  

 

Årsmødet Morsø 

Vi forberedte den kommende generalforsamling.  



Værtsmenigheden sørger for dirigent og stemmetællere.  

Laura taler med dirigent om gennemførelsen af generalforsamlingen.  

Laura printer nugældende vedtægter til dirigenten.  

Afstemninger: Hver menighed har 5 stemmer. Ej stemme ved fuldmagt. Dvs. min. 5 til steder for at have 5 

stemmer.  

Vi udleverer kuverter med stemmesedler i 3 farver x 5 stk. til hver menighed inden generalforsamlingen 

starter. Sammen med stemmesedlerne udleveres kopi af nuværende vedtægter og de nye vedtægter som 

skal til afstemning. Anne Grete sætter det op og Pia kopierer 200 eksemplarer.   

Ina laver de 39 kuverter med stemmesedler.  

Ved afstemning om vedtægtsændringer stemmes samlet om forslaget.  

Formandens beretning. Bestyrelsen drøftede de emner som skal med i beretningen. Under beretningen 

gives ordet til kassereren, som orienterer om spørgeskemaundersøgelse og status i forhold til Skattesagen.   

Pia gennemgår regnskab og orienterer om budget samt indstilling om stigning af kontingent med 1 kr. pr. 

medlem. Pia medbringer computer og usb-stik med regnskaberne. 

Der er forkerte årstal i dagsordenen i årsskriftet. Anne Grete sørger for at det rettes og endelig dagsorden 

mailes ud til menighederne. Der indsættes også orientering om budget og godkendelse af kontingent 2017 i 

den endelige dagsorden.  

Orientering om budget – indlagt kontingentstigning i budgettet – skal fremgå tydeligt.  

Valg til bestyrelsen. Alle på valg genopstiller.  

Suppleanter – Suppleanten fra Fyn genopstiller ikke.   

Valg revisor:  

Anne Grete finder ud af om Anders genopstiller som revisor.   

Pia finder ud af om Esben genopstiller som revisorsuppleant.  

Evt. værter næste årsmøder. Laura følger op.  

 

Evaluering blad 

Kort evaluering af årsskriftet.  

For massivt – for meget tekst. For lille skrifttype.  

Vigtigt med veksling mellem tekst og billeder, afsnit, underoverskrifter.  

Vigtigt antal sidetal som værtsmenigheden har overholdes. Vi skal være tydelig overfor værterne herom. 

Krav om bestemt skrifttype, anslag og antal billeder. Anne Grete kigger på det i forhold til bladet 2016 og 

laver forslag til retningslinjer.  

 



ISOBRO 

Vi opsiger ikke vores medlemskab.  

Vores medlemskab nævnes i beretningen med opfordring til at de enkelte menigheder bruger ISOBRO.  

 

Hjemmeside 

Pia og Anne Grete mødes 29. maj og har plan med til næste møde.  

 

Forretningsorden 

Punkt på til næste bestyrelsesmøde.  

Anne Grete finder en skabelon til en forretningsorden, som vi kan gå ud fra til næste møde, med henblik på 

at får lavet en forretningsorden for bestyrelses arbejde.  

 

Kursus om jura 

Laura tager fat i Lisbeth Kristoffersen og finder en dato for kurset. Datoen skal kunne meldes ud til 

årsmødet.  

 

Næste møde 

Onsdag den 30. august 2017 i Sdr. Nærå. Kl. 16.30 

 

 

 


