Referat af møde i bestyrelsen for
Foreningen af Grundtvigske Valg – og Frimenigheder
27. november 2017
Deltagere: Laura Lundager Jensen, Ina Balle Aagaard, Pia Strandridder og Anne Grete Pilgaard
Afbud: Johan Chr. Nord
Dagsorden
1. Opfølgning på møde i Vallekilde
God samtale om programmet for årsmødet. Vallekilde undersøger nu muligheden for at arrangere overnatning.
Også samtalen om mulige børneaktiviteter var god.
Selv om Vallekilde har holdt det før – var det vigtigt at de fik forståelsen af, at der er mange for hvem Vallekilde er
et nyt besøg.
Styr på årsskriftet. Der er ønske om at det laves i to spalter.
Vores opgave er at finde en, der vil skrive en artikel. Forslag til skribent. Laura spørger.
Husk at alle skal læse korrektur på hele årsskriftet.
Vallekilde er bedt om selv at fremskaffe navneskiltene fra Morsø Frimenighed.
2. Opfølgning på kursusdag
En flot og fantastisk dag. Lisbet Christoffersen var rigtig dygtig og god til at formidle. Der var 21 menigheder
repræsenteret. 54 deltagere. Flot traktement af Sdr. Nærå Valgmenighed.
Vi har modtaget slides fra Lisbet. Gennemgås i fht. rettelser på hjemmesiden.
Vi har lovene til fælles. At vi kan mødes om det emne, kan tages til efterretning for fremtidige arrangementer.
Slides må sendes rundt. Lisbet vil lægge dem på sin egen hjemmeside. Vi kan lave kommentarer på slids’ne til
Lisbet, der vil rette dem til. Laura vil skrive et nyhedsbrev hvor der kan gøres opmærksom på at nu er slids’ne
tilgængelige.
Kirkegårdssatser – LC opfordrede til at hver enkelt menighed ser på de priser som sognets kirkegård opkræver
og så stiller spørgsmålstegn til priserne, hvis de virker høje. I den forbindelse bor man bede om at se grundlaget
for beregningen af priserne, herunder kirkegårdens regnskab. Prisen må ikke overstige de faktiske omkostninger.
Disse omkostninger er steget med 44 % inden for de sidste år. LC opfordrer til at vi beder om at se den lokale
kirkegårds regnskab, hvis man mener de priser, der opkræves overstiger de faktiske omkostninger.
3. Orlovskassen – regnskab
I 2017 er der udbetalt 25.000 til Vartov (3 mdr.) – der bør komme 42.000 ind, når alle har betalt.
Januar 2018 – Marts 2018 – Ryslinge Frimenighed anslås til ca. 25.000
4. Orlovsansøgning fra Odense
Der søges om dækning til 5 gudstjenester og til evt. kirkelige handlinger i perioden. Inger vil fordybe sig i Hergé
og Europæisk kulturudvikling.
Orlov bevilges.
5. Status på Årsregnskab/ kontingentbetaling
Der er sendt rykkere ud til 10 ud af 37 menigheder havde ikke betalt. Meningen er at der betales for alle
medlemmer. Hvis ikke det skal være sådan, skal det tages op på årsmødets generalforsamling.
Kursusdagen har været dyr pga. den gode tilslutning. 17.000 kr. alt incl.
Årsmødet 2017 har ikke haft brug for underskudsdækning. Derfor går det lige op. Der er købt navneskilte for
1200 kr., som kan genbruges ved kommende årsmøder.
Der tegner til et mindre overskud.
Flertallet af menigheder har også i år et faldende medlemstal i forhold til sidste år. Dog har enkelte menigheder
også fået væsentligt flere medlemmer, så foreningens antal af medlemmer forventes at være cirka på højde med
sidste år. Afklares dog første endeligt, når de sidste menigheder har betalt kontingent.
Vi drøftede hvor lidt eller meget PR arbejde de enkelte menigheder laver henblik på at få nye medlemmer. Det
kunne være et godt emne at drøfte på årsmødet.

6. Status på hjemmesiden
Slide gennemgået med kommentarer tilbage til Lisbet Christoffersen
Når vi hver især gennemgår hjemmesiden tjekkes krydses de slides af, som er brugt.
7. Forretningsorden – udsættes til næste møde.
8. Netværksdag/vidensdag for forretningsfører og kasserer.
Harald Nielsen fra Holsterbro Valgmenighed har foreslået at foreningen laver en netværks-/videndelingsdag for
forretningsfører og kasserer. Vi besluttede at det vil vi gerne til foråret. Pia arbejdere videre med det og
undersøger om Harald Nielsen og Lone Rosager vil være med i en forberedelsesgruppe og finder en dato som
passer.
9. Evt.
Det blev drøftet hvorvidt vi er dækket i fht. barsel. Anne Grete har spurgt Lone Rosager Poulsen, der vil
undersøge om det er lovpligtigt at betale til barselsfonden (Barsel.dk), og hvis ikke, om hvordan det er muligt at
være med.
Ina undersøger om man dækkes via Præsteforeningen og hvordan man er dækket i Folkekirken ved præstens
barsel.
Næste møde. - Den 22. Januar kl. 16.30 hos Anne Grete i Skovbrynet 17, Odense
Forretningsorden,
Generalforsamling

