Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Mandag den 5. december 2016 i Morsø Frimenighed.
Deltagere: Laura, Anne Grete, Ina, Pia. Johan kom senere.
Pkt. 1
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.
Pia valgt som referent.
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Punkt 2 a om vedtægtsændringer skydes til næste møde. Aftalt at Laura sætter det som blev vedtaget 1.
gang på seneste årsmøde sammen til næste møde.
Pkt. 3 om hjemmesiden – Anne Grete og Pia har set på hjemmesiden i bilen på vej til dagens møde.
Drøftelserne herom udskydes til næste møde.
Pkt. 2 b - Skat – Spørgeskema
Pia har lavet et udkast til et spørgeskema til menighederne om deres brug af Skats autorisationsordning og
deres beregning af medlemsbidrag.
Aftalt at der tilføjes et ”Hvis svaret er nej til spørgsmål 1” – hvordan beregnes medlemsbidraget så.
Spørgeskemaet udsendes søndag den 8. januar. Anne Grete sender ud i mailchimp. Frist til besvarelse
søndag 15. januar. Mailsvar til Pia. Sendes til kasserer, formand og præster.
Pia ser på indkomne svar til næste møde.
Pkt. 4 – Årsskrift
Vi gennemgik hvad årsmødeværterne skal lave til årsskriftet (præsentation af menigheden, program og
tilmelding til årsmødet)
Når vi får program og indmeldelsesblanket til årsmødet 1. februar, skal vi med det samme lægge det på
hjemmesiden og maile det til alle menigheder.
Johan er ansvarlig redaktør på årsskriftet.
Talte om hvem der leverer hvad til årsskiftet.
Aftalt at vi spørger Viggo Mortensen om han vil skrive et indlæg til årsskiftet. Laura spørger ham.
Gerne 3 kommende værter til årsmødet stå i årsskriftet: Laura spørger Bovlund om de vil være værter i
2020.

Pkt. 5 – Drejebog forud forårsmødet
Drejebogen blev gennemgået og vi gennemgik hvad værterne har ansvaret for i forbindelse med årsmødet.
Forslag: Starttid kaffetid lørdag – sluttid kaffetid søndag.

Ønske fra bestyrelsen om gudstjeneste søndag formiddag og generalforsamlingen søndag efter
gudstjeneste.
Pris årsmødet – enten samme pris for hele møde – eller én pris for lørdag og én for søndag.
Økonomien skal som udg.pkt. hvile i sig selv. Der er underskudsdækning fra foreningen forudsat at vi får et
budget for årsmødet til godkendelse. Frist for budgetmodtagelse 15. januar. På mødet i februar – se på
budgettet.
Pkt. 6 – Dagsorden for mødet med Morsø Frimenighed
Denne blev aftalt.
Pkt. 7 – Opfølgning på samtale med Lisbeth Christoffersen om kursus i jura for valgmenigheder.
Laura har talt med Lisbeth. Hun vil gerne være med til at lave et kursus for foreningen og vil også gerne
være behjælpelig med kirkegårdsproblematikken.
Yderligere drøftelser om dette emne udskydes til næste møde.
Pkt. 8 – Skal kontingentet til foreningen stige til næste år
Alle menigheder har nu betalt årets kontingent.
Vi er godt 200 medlemmer mindre end sidste år. Det betyder små 200 mindre i kontingent.
Resultatet pr. 1/12 er et overskud på knap kr. 5.000, så årets resultat bliver nok omkring et nul.
Kontingent stigning på 1 kr. giver ca. 15.000 kr.
Talt om vores medlemskab af ISOBRO, som koster ca. 15.000 om året. Aftalt at Anne Grete til næste gang
undersøger hvad vi får ud af vores medlemskab af ISOBRO, hvad var baggrunden for at vi blev meldt ind i
2002, hvordan er reglerne for eventuel udmeldelse.
Aftalt at næste gang taler vi om vores medlemskab af ISOBRO og om kontingentet skal stige.
Pkt. 9 – Evt.
Intet til eventuelt.
Herefter møde med næste års værter til årsmødet – Morsø.

