Referat bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder,
Mandag den 31. maj 2022 i Sdr. Nærå
Afbud: Ingen
Referent: Pia Strandridder

1. Siden sidst
Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra sidste møde den 7. februar 2022 blev godkend uden bemærkninger

Afskedsreception direktør i Præsteforeningen / Pensionskassen af 1950
Jette Frederiksen er stoppet som direktør i Præsteforeningen. Laura var til afskedsreceptionen med en lille
gave fra foreningen og med tak for hendes hjælp i forbindelse med sagen om omlægningen af
Pensionskassen af 1950.
Vi har aftalt med Præsteforeningen og med Selma Ravn fra Danske Kirker i udlandet, at vi herefter skal
holde godt øje og orientere hinanden, når sagerne om præsternes optagelse/overflytning opstår. Vi følger,
hvordan de nye regler for Pensionskassen af 1950 vil blive administreret og dermed danne praksis på
området i forskellige situationer:
Medlem af Pensionskassen som skifter job mellem 2 valgmenigheder eller en frimenighed
Medlem af Pensionskassen som skifter job fra en kirke i udlandet til en valgmenighed eller
frimenighed
Tjenestemandsansat præst i Folkekirken som ansættes i en valgmenighed eller en
frimenighed
En præst der går fra en ansættelse som sit første job i en valgmenighed/frimenighed ( eller
forud for ansættelsen som valgmenighedspræst har været overenskomstansat i Folkekirke) til en
tjenestemandsansættelse som præst i en sognemenighed. – spørgsmålet er mulighed for tilkøb af
pensions.
Med omlægningen har vi mistet den billige pensionsordning for vores præster, men vi håber, at vi kan sikre
præsterne gode muligheder for pensionsordninger også i fremtiden.

Henvendelse fra Herning Valgmenighed om standardprocedure/kontrakt ifm. ansættelse af præst
Herning Valgmenighed skal have ansat ny præst og har henvendt sig med spørgsmål til en ”standard
procedure”/standard kontrakt for ansættelse af præster i vores menigheder.
Vi har ikke standartkontrakter, men henviser til de menigheder som lige har ansat. Endvidere er der
mulighed for at kontakte Stiftet og få rådgivning der ifm. ansættelser. Også hjemmesiden
folkekirkenspersonale.dk er meget informativ - https://www.folkekirkenspersonale.dk/
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Vi drøftede hvad bestyrelsen skal gå ind i. Bestyrelsen har ikke kompetencer til at være sekretariat. Hvis det
er noget foreningens menigheder, ønsker vi skal kunne, kan vi betale en advokat (med ansvarsforsikring) til
at udføre arbejdet, eller overveje om vi kan betale os til et fællessekretariat sammen med beslægtede
organisationer.
Dåb af danske børn, som er født og bosat i udlandet
Vi har modtaget en henvendelse fra Rødding Frimenighed med spørgsmål til dåb af danske børn, som er
født og bosat i udlandet og problematikken omkring det administrative cpr.nr. som oprettes til barnet. Vi er
ikke bekendt med problematikken og opfordrer til, at man kontakter DSUK og Ambassaden i det
pågældende land med spørgsmål.

Mulighed for opslag i cpr-registret
Nicolai Wessel (præst i Høve og Havrebjerg Valgmenigheder) - har en kontakt i Kirkeministeriet, som det
kunne være relevant at bruge i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for at vores menigheder kan
på adgang til opslag i cpr-registeret. Laura kontakter Nicolai og spørger om han vil gå videre med det.

ISOBRO udbyder gratis webinar om den nye bogføringslov
Sammen med Deloitte inviterer ISOBRO den 10. juni til et webinar om den nye bogføringslov. Pia er
tilmeldt.

2. Præstekonvent 2022
Blev afholdt den 14. marts 2022 i Ågård Frimenighed. Der var ca. 20 deltagere.
Det var en god dag med megen nødvendig snak. Det handlede meget om at være præst i en valg- og
frimenighed. Det var planlagt, at der ikke skulle være et teologisk foredrag, men at der skulle være plads til
at snakke om det, vi håndterer i hverdagen.

3. Netværksmøde
Vi afholdt netværksmøde i Sdr. Nærå den 2. april.
Der var ca. 45 deltagere, fra ca. 30 af vores menigheder.
Mødet gik godt og vi har fået gode tilbagemeldinger på at det var et givtigt og relevant møde.
Det er godt med et oplæg udefra, som kan give os viden (PFA Pension vedr. præsternes pensionsordninger).
Vi vil gerne afholde et sådant netværksmøde hvert 2. år.
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4. Pensionskassen af 1950 - Ændringer på vores hjemmeside.
Vores hjemmeside er ikke ajourført efter omlægningen af Pensionskassen.
Vi aftalte at omlægningen af Pensionskassen af 1950 skal beskrives kort på vores hjemmeside og med link
til Kirkeministeriets hjemmeside herom. Herudover skal det nævnes at PFA Pension har et medlemstilbud
til medlemmer af Præsteforeningen og med link til det medlemstilbud mv. vi har modtaget fra PFA Pension.
Det skal tillige nævnes, at vores medlemmer selvfølgelig står helt frit i forhold til hvor de ønsker at oprette
pensionsordning til deres præst (enten i stedet for Pensionskasse af 1950 eller evt. som et supplement til
medlemskabet af Pensionskassen af 1950). Vi aftalte at Laura laver et udkast til denne tekst til
hjemmesiden.

5. Årsmødet 2022 i Ubberup
Vi glæder os til årsmødet i Ubberup den 25. juni 2022.
Pia tilmelder alle 5 bestyrelsesmedlemmer til Årsmødet.
Generalforsamling
Ubberup stiller med en dirigent.
Stemmesedler – Dem fra sidste år blev ikke brugt, så de blev gennemgået og klargjort på mødet. Laura fik
kuverterne med hjem.
Navneskiltene. Henrik har afleveret de nye ubrugte navneskilte som Rødding/Bovlund indkøbte sidste år i
Ubberup. De navneskilte som blev brugt på årsmødet sidste år fik Laura med hjem sammen med
stemmesedlerne og hun giver Ubberup besked om, at hvis de mangler flere navneskilte, så har hun dem.
Referent til generalforsamlingen – Vi indstiller Anne Grete
Laura sørger, som formand, for beretningen.
Pia fremlægger, som kasserer, regnskaber, budget og indstilling til fastsættelse af medlemsbidrag både for
foreningen og Orlovskassen.
Der er ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen: Pia og Ole er på valg og er villige til genvalg.
Suppleanter. Laura spørger suppleanten fra Sjælland om genopstilling. Ole spørger suppleanten fra Fyn. Vi
har fået besked om, at suppleanten fra Jylland ikke ønsker at genopstille.
Pia spørger Anders om han vil genopstille som revisor.
Ved gennemgang af Orlovskassen – Pia – huske at nævne muligheden for delvistids orlov med tilskud fra
Orlovskassen.
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6. Orlovskassen – Ansøgning fra Odense Valgmenighed
Vi har modtaget en ansøgning fra Odense Valgmenighed, som ansøger om støtte fra orlovskassen i til
dækning af udgifter i forbindelse med, at deres præst Inger Hjuler Bergeon, har fået bevilliget orlov i 10
uger fra den 20. juni til den 28. august.
Odense Valgmenighed har oplyst, at orloven er til personlig udvikling gennem fordybelse i litteratur – særlig
med fokus på Jon Kalman Stefanssons værker.
Anne Grete, som er formand i Odense Valgmenighed, deltog ikke i behandlingen af orlovsansøgningen.
Vi imødekommer ansøgningen. Pia udarbejder et tilsagn til Odense Valgmenighed, som Laura underskriver
og sender til Odense Valgmenighed.

7. Ansøgning til Grundtvigsk Fond
Vi har ikke fået lavet en ansøgning.

8. Forsikringsdækning til erstatning for manglende overenskomstmæssige gruppelivsordninger.
Vi har modtaget en henvendelse fra Lone Rosager, som er forretningsfører i flere menigheder.
Henvendelsen kommer i forlængelse af vores drøftelser på netværksmødet i april, hvor vi talte om den
manglende mulighed for at tilbyde vores medarbejdere de overenskomstmæssige gruppelivsordninger de
ville have haft, hvis de var ansat i Folkekirken.
Vi aftalte, at Pia undersøger om det gruppelivsselskab hvor frie skoler kan opnå medlemskab til deres
ansatte som ikke er lærer, ønsker at optage vores medarbejder i en tilsvarende ordning.
Hvis dette ikke er en mulighed, undersøger Pia om PFA Pension om et andet forsikringsselskab ønske at
give vores menigheder et godt tilbud på private forsikringer, som vi kan tegne til vores medarbejdere som
erstatning for den manglende gruppelivsdækning (ulykkesforsikring og kritisk sygdom).

9. Skat - kontrol af menigheder / ændring af praksis
Skat har i øjeblikket er projekt, hvor de kontrollerer en række udvalgte religiøse trossamfund. Formålet
med projektet er at undersøge, om efterretligheden i forhold til skattelovgivningen generelt er til stede hos
de religiøse samfund.
Pia er blevet kontakt af Bovlund, som er udtaget til kontrol. I Skats forslag til afgørelse til Bovlund fortolkes
Skatterådets afgørelse fra 2020 (SKM2020.144SR) sådan, at forpligtigelseserklæringer formuleret som
gældende i minimum 10 år / mindst 10 år, ikke længere er gyldige efter udløbet af de 10 år. Dette uanset at
der ikke er formuleret en opsigelsesmulighed i forpligtigelseserklæringen, som det var tilfældet i sagen fra
2020. Lone Rosager har drøftet fortolkningen af denne afgørelse med Skat og de fastholder at det er sådan
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afgørelsen skal fortolkes. Skat har netop den 30/5-22 truffet endelig afgørelse overfor Bovlund herom, hvor
fortolkningen fastholdes. Skattestyrelsen gav overfor Lone Rosager udtryk for, at de er opmærksomme på,
at der er behov for en ny vejledning på dette område.
Denne nye praksis vil medføre et stort administrativt arbejde i menigheden i forbindelse med
administration af forpligtigelseserklæringerne, herunder fornyelser af disse.
Vi aftalte at Pia taler med Lone om at kontakte SKAT på ny, med henblik på vejledning i forhold til, hvordan
vi skal formulere forpligtigelseserklæringerne, så de overholder reglerne og ikke udløber og skal fornyes.
Vi aftalte at Pia laver rettelse/tilføjelse af slides fra netværksdagen, hvor vi fortolker den omtalte afgørelse
sådan at de nævnte erklæringer kun udløber efter 10 år, såfremt der er formuleret en opsigelsesmulighed i
disse.
Problematikken omtales på Årsmødet og når vi har talt med SKAT, skal vores menigheder tillige have info
herom i et nyhedsbrev.

10. Eventuelt.
Anne Grete sender nyhedsbrev ud, hvor vi minder menigheder om at huske at tilmelde sig til årsmødet i
Ubberup.
Næste møde:
-

11. august kl. 16.00 i Sdr. Nærå.
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