
Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. 

Torsdag den 27. oktober 2016 i Sdr. Nærå. 
 
Tilstede: Laura Lundager Jensen, Johan Christian Nord, Ina Balle Aagaard, Pia Strandridder og Anne Grete Pilgaard 
 
 

1. Referat fra sidste møde er godkendt. 
 

2. Siden sidst: Tilmeldingsfrist er endnu ikke udløbet for d. 19. nov. Mindste antal for at gennemføre mødet er 
vurderet til 50 pers. fordelt på et passende antal menigheder.  
 

3. Skattesagen: Aksel havde en forespørgsel liggende hos skat vedr. skatteoplysninger, som de ikke have svaret på. 
Pia rykkede, og de svarede 29. juni: Svaret var: At de ikke kan arbejde med udviklingstiltag før 
persondataforordningen er fuldt implementeret i skal inden maj 2018. Ønsket er dog noteret. Det er et 
spørgsmål om vi kan opnå et bedre resultat. Pia vil lave et udkast til et spørgeskema til menighederne og tage 
det med til næste bestyrelsesmøde.  
 

4. Gennemgang af hjemmeside: Bent Frost har ajourført hjemmesiden således at når man klikker på oversigten 
over menighederne kommer man direkte til den enkelte menigheds hjemmeside. Vi gennemgår vejledningerne 
på hjemmesiden på næste møde. 
 

5. Kirkegårdssagen: ved indhentede oplysninger fra forskellige provstier kan vi konkludere, at de opkrævede beløb 
kan være forskellige for erhvervelse af gravpladser.  
 

6. Høringssvar: Henrik Jensen har deltaget i informationsmøde vedr. lovforslag. Alle kommende 
frimenighedspræster skal gennemgå et kursus i dansk familieret og underskrive et dekorum hvis lovforslaget 
bliver vedtaget. Det er vores vurdering at denne lov berører frimenighedernes frihedsret.  
 

7. Kursus om valgmenighedsjura: Vi ønsker at planlægge en kursusdag hen mod næste efterår. 
 

8. Årsmødet: Dato er lørdag den 20. og søndag d. 21. maj 2017 i Morsø Frimenighed, med forudgående 
bestyrelsesmøde med Morsø Frimenighed d. 5. december 2016.   Generalforsamlingen afholdes om søndagen.  
 

9. Punkter til næste møde: Vedtægtsændringer til næste generalforsamling. Spørgeskema til menighederne. 
Hjemmesiden. Årsskrift. Drejebog forud for årsmøde, jf. buget/ beløb for dækning af evt. underskud. Opfølgning 
på samtale med Lisbeth Christoffersen om kursus i jura for valgmenigheder. Skal kontingentet stige da vi 
fremtidigt bliver færre medlemmer? 
 

10. Efterårsbrev: Laura skriver ud til menighederne.    
 

11. Evt.: Pia har sendt opkrævninger ud for kontingent til menighederne. Det forventes nu at Pia får fuldmagt til 
konti.  

 
Ref. Ina Balle Aagaard 
 


