Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. 11. august
2022 i Sdr. Nærå Valgmenighed.
Deltagere: Henrik Jensen, Pia Strandridder, Ole Kobbelgaard, Laura Lundager Jensen, Anne Grete Pilgaard.
Lone Rosager Poulsen deltog i mødet under punkt 3.
Dagsorden

1. Siden sidst
Henvendelse fra Aagård ang. Ansættelseskontrakt for kirkesanger. Pia har henvist til at kontakte en
menighed, der har en kirkesanger. Det er også en mulighed at kontakte stiftet.
Ingen menighed har en overenskomst med de faglige organisationer, derfor er de selv ansvarlige for
at udarbejde ansættelseskontrakter. Som forening har vi ikke sekretariatsfunktion og kan ikke
servicere med forslag til kontrakter. Vi må hjælpe hinanden i foreningen

2. Konstituering – vi fik ikke konstitueret os umiddelbart efter generalforsamlingen. Det var en fejl.
Formand - Laura
Næstformand – Ole
Kasserer – Pia
Ansvarsområder:
Hjemmeside og Nyhedsbrev – Anne Grete
Adresselisten og forsendelseslisten– Anne Grete
Årsskrift og forsendelsesliste - Ole
Frimenighederne/afvigende trossamfund - Henrik
Ansættelsesvilkår for præster i valg- og frimenigheder – Laura.
Datakommunikation med myndigheder for valgmenigheder – Ole.
Facebook for præster – Henrik
Kontakt med forretningsførere - Pia

3. Fradragsproblematik
SKAT har igangsat et projekt, hvor vi har kendskab til at tre menigheder er blevet udtaget til
stikprøvekontrol. SKAT har ændret praksis ift. fradrags- og gaveregler. Dette har ingen været
opmærksom på.
Laura har kontaktet en advokat med særlige kompetencer indenfor skattelovgivning. Kasper Kelm
Demant, tvc advokatfirma. Han tilbyder at hjælpe os til en pris på op til 90.000 kr. Vi vurderer at vi
risikerer at samtlige medlemmer i menighederne er i risiko for at miste fradraget for deres
indbetalinger af medlemsbidrag. Derfor besluttes det at indgå aftale med advokaten.
Advokaten skal
- udarbejde oplæg til vedtægtsændringer, så foreningerne kan godkendes efter ligningslovens §8a.
- vurdere hvorvidt de trufne afgørelser vedrørende de udtrukne menigheder skal påklages.
- beskrive hvordan medlemsforeninger skal indrette deres kontingenter og medlemsbidrag, for at
medlemmerne kan opnå skattefradrag efter ligningslovens § 8 A eller ligningslovens § 12 stk. 3
Der er møde med SKAT og advokaten den 24. august i Aalborg. Laura, Ole, Pia, Kai Michelsen og
Lone deltager i mødet. Der udsendes nyhedsbrev efterfølgende.
En anden erfaring fra stikprøvekontrollen er, at vi skal være opmærksomme på, om vi som
menighed er registreret rigtig på registreringsbeviset på SKAT.dk. Der skal stå at vi er registreret
som omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 3, da vi er på Kirkeministeriets liste over
anerkendte trossamfund og menigheder. Dette skal der også gøres opmærksom på i det kommende
nyhedsbrev.

4. Evaluering af årsmødet og årsskrift
Der er et overskud på 1731 kr. som tilfalder Ubberup Valgmenighed.
Arrangementet var et 1 dags arrangement. Der mangler tid at tale med hinanden, når det ikke
strækker sig over 2 dage.

Men afviklingen af dagen fungerede godt, og der var også luft i programmet til at tale med hinanden.
Det vil være en god idé, hvis foredraget lægger op til en form for debat om noget relevant for
menighederne. Det er vigtigt at få skabt en god debat.
Dette skrives ind i drejebogen.
Flot afvikling af generalforsamlingen. Stor ros til dirigenten.
Afslutningen på årsmødet blev lidt uklar.
Der blev på årsmødet meldt dato ud for næste årsmøde. Datoen var ikke afklaret med vores
bestyrelse, hvilket betyder at generalforsamlingen må lægges om søndagen, da Laura er på ferie.
Dette tages op på mødet med Djurslands valgmenighed. Desuden noteres i drejebogen, at dato skal
afstemmes med bestyrelsen for FGVF inden den meldes ud.

Årsskriftet
Der skal følges op på udsendelse af årsskriftet. Vi lægger forsendelseslisten på hjemmesiden, og
beder menighederne tjekke adresse og antal.
Årsskriftet trænger til en ny udgave.
Formålet er at præsentere værtsmenigheden. Beretning fra bestyrelsen og program for årsmødet,
samt dagsorden og regnskab hører også til, samt adresselisten.
Skriften og formatet er for lille. Skal det være et A4 format? Vi drøfter bladet igen på Januarmødet.

5. Mødekalender
Møde med advokaten 24. august. (Henrik og Anne Grete deltager ikke)
Møde 5. oktober kl. 16.30. Sdr. Nærå
Møde 6. december på Djursland kl. 16.30 bestyrelsesmøde. Spisning fælles med Djursland kl. 18.30
Møde 8. februar kl. 16.30 Sdr. Nærå
Deadline til trykkeriet den 1. marts. Bladet udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen og skal
være ude før påske – og senest den 21. marts (2 måneder før generalforsamlingen). Sendes også
via Nyhedsbrev.
Møde 20. april 16.30 Sdr. Nærå
Generalforsamling den 21. maj. Norddjurs.

6. Gruppelivsaftale
Pia har kontaktet Forenede gruppeliv, der har givet et tilbud. Hvis der meldes i alt 100 medarbejdere
til ordningen, er prisen 200 kr. pr. indmeldt pr. måned. Vi tror ikke det er realistisk at nå op på 100.
Pia kontakter dem igen og får en pris på et mindre antal. Der udsendes nyhedsbrev, når muligheden
er afklaret.

7. Evt.
Punkter til kommende møder:
Ansættelsesvilkår for præster
Datakommunikation
Gruppeliv
Fradrag

