Generalforsamling i Ryslinge, den 4. juni 2016 kl.15.30
Størstedelen af valg- og frimenighederne var repræsenteret. Der var over 200 deltagere.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2015 (se årsskriftet s.17),
herunder fastsættelse af kontingent for 2016
4. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer
(se forslaget til afstemning på foreningens hjemmeside)
5. Valg til bestyrelse
Anne-Marie Neimann Moestrup (ønsker ikke genvalg)
Aksel Bording (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter (vælges for et år, én fra hver landsdel)
Sjælland: Lisbeth Andreasen (villig til genvalg), Ubberup Valgmenighed
Fyn: Solveig Rauer (ikke villig til genvalg), Sdr. Nærå Valgmenighed
Jylland: Morten Kvist (villig til genvalg), Herning og Gjellerup Valgmenigheder
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for et år)
8. Orlovskassen
a) Beretning
b) Regnskab for 2015 (se årsskriftet s.18)
c) Fastsættelse af kontingent for 2016
d) Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for et år)
9. Evt.

Formanden Laura Lundager Jensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Torben Vind
Rasmussen, Ryslinge, som dirigent.

Ad 1:
Torben Vind blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.
Herefter blev der valgt fire stemmetællere:
Axel Jessen, Skanderup Valgmenighed
Ejvind Kristiansen, Sdr. Nærå
Anders Lundsgaard, Odense
Birgit Brink Lorenz, Rødding

Ad 2:
I sin formandsberetning valgte Laura Lundager Jensen fortrinsvis at se fremad og kom ind på mange
af de udfordringer, som de grundtvigske valg- og frimenigheder vil stå overfor i de kommende år. Det
vil føre for vidt at nævne alle punkterne i formandsberetningen i dette referat. Læs i stedet
årsberetningen på foreningens hjemmeside.
Her kommer dog lige nogle konkrete oplysninger:
Det er nu op til den enkelte værtsmenighed at fastlægge, om årsmødet skal
strække sig over én eller to dage?
Værtsmenigheder for de kommende tre år er:
2017: Morsø Valgmenighed
2018: Vallekilde Valgmenighed
2019: Sdr. Nærå Valgmenighed
Den 19. nov. 2016: En højskoledag i FGVF regi, en konference om de frie
menigheder og det grundtvigske (se best. ref. april 2016, pkt. 7)
Efter beretningen lagde Karen Mariann Kristensen fra Norddjurs Valgmenighed op til en diskussion
om de forskellige vilkår for begravelsestakster, der gælder for de menigheder, der ikke har egen
kirkegård. For tre år siden kom der med en måneds varsel en ny lov desangående, og dette har for
nogle menigheder den konsekvens, at der er tale om store økonomiske omkostninger, når et
valgmenighedsmedlem skal begraves på en sognekirkegård. En kistebegravelse kan nemt løbe op i
40.000 kr, oplyste Karen Marianne.
Det affødte en del indlæg, bl. a. fra Nana Hauge, Morten Quist, Ina Balle Aagaard, Inger Hjuler
Bergeon og Peter Hedegaard, der hver især havde forskellige erfaringer med omkostningerne til
begravelse/bisættelse på en sognekirkegård eller ideer til, hvordan man kunne løse problemet.
I nogle valg- og frimenigheder vælger bestyrelsen således hvert år at lægge et fast beløb til side til
begravelse på sognekirkegården, i andre menigheder betales der et fast beløb via medlemsbidraget.
Det blev også oplyst, at det er det enkelte stift eller provsti, der fastsætter taksten for køb af et gravsted
på en sognekirkegård.
På grund af de store prisforskelle og forskellige betingelser rundt omkring i landet blev det besluttet,
at bestyrelsen skal undersøge sagen i det kommende år.
Efter denne debat blev formandsberetningen godkendt.

Ad 3:
Kassereren Aksel Bording fremlagde det reviderede regnskab for 2015 (se årsskriftet) og knyttede et
par bemærkninger dertil.

Aksel nævnte, at der har været lidt faldende kontingentindtægter pga. faldende medlemstal. Han
bemærkede også, at konvent-, debatmøde- og konferencekontoen ikke var blevet belastet i 2015. Her
vil tallene for 2016 dog se anderledes ud, hvilket kun er glædeligt.
Hjemmesiden har været en stor post, og da det såvel juridisk som teknisk koster at opdatere og
udbygge denne, vil udgiften ikke blive mindre i det kommende år.
Regnskabet blev godkendt, og kontingentet for det kommende år blev igen fastsat til 6,50 kr.

Ad 4:
Formanden startede med kort at skitsere baggrunden for det udsendte ændringsforslag til foreningens
vedtægter.
På årsmødet i 2015 foreslog Odense Valgmenighed at nedsætte et udvalg, der skulle foretage en
gennemgribende revision af vedtægterne, da man mente, at visse paragraffer var mangelfulde og ikke
præcise nok.
Forslaget blev taget til efterretning, og bestyrelsen inviterede derfor repræsentanter fra menighederne
til møde i Sdr. Nærå i januar 2016, hvor vedtægterne punkt for punkt blev gennemgået og diskuteret.
Drøftelserne mundede ud i to ændringsforslag, et rødt og et blåt, formuleret af de
bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet. Man har kunnet læse forslagene på foreningens
hjemmeside, og de blev på årsmødet delt ud til hver enkelt deltager.
Der opstod imidlertid en del forvirring pga. de i følge vedtægterne gældende afstemningsregler, som
en del åbenbart ikke var bekendt med. Den fastlagte procedure betyder, at hver menighed har 5
stemmer, uanset om den er repræsenteret af 2 eller 50 repræsentanter fra menigheden.
Dette forårsagede en del kommentarer, eksempelvis syntes nogle deltagere, at det var utilfredsstillende
ikke at kunne få lov at afgive sin personlige stemme, hvis ens egen valg/frimenighed havde flere end
fem repræsentanter med på mødet.
MEN en afhjælpning af problemet med den nuværende procedure kunne være at have drøftet ændringsforslagene
i bestyrelserne hjemme i menighederne inden generalforsamlingen, så de fem stemmer kunne afgives
repræsentativt.
Ud over ovenstående diskussion vedr. paragraf 4 var der en livlig debat i forbindelse med paragraf 6
og paragraf 8. Det vil føre for vidt at nævne de enkelte deltageres indlæg, men her kommer de
vigtigste synspunkter vedr. de to paragraffer:
§ 6: *Det er vigtigt med landsdelsrepræsentanter, *landsdelsfordelingen er underordnet, *interessen
for bestyrelsesarbejdet er vigtigst, *der kan dispenseres fra landsdelskravet, hvis det ikke er muligt at
finde et bestyrelsesmedlem fra en af landsdelene, *husk også frimenighederne!
§ 8: *Fint med to på hinanden følgende generalforsamlinger, *godt med godkendelse af 2/3 af de
stemmeberettigede, men hvorfor over to år, *hvorfor ikke bare almindeligt stemmeflertal?

Endelig tilkendegav Kaj Mikkelsen fra Osted Valgmenighed samt et par deltagere mere, at der slet
ikke var nogen grund til at lave nye vedtægter. Med Kajs ord er de gamle korte og fyndige, og de nye
tilføjelser kun banaliteter.
Her følger nu afstemningsresultatet for de enkelte paragraffer, hvor det vedtagne forslag nævnes.
§ 3: Ændringsforslaget (rødt)
§ 4: Det blå forslag
§ 5: Ændringsforslaget (rødt)
§ 6: Det blå forslag
§ 7: Ændringsforslaget (rødt)
§ 8: De oprindelige vedtægter (grå)
§ 9: Ændringsforslaget (rødt)
Den nye bestyrelse vil i det kommende år gennemgå vedtægterne endnu engang, og de vil komme til
ny afstemning på generalforsamlingen i 2017.

Ad 5:
I stedet for Anne-Marie Neimann og Aksel Bording, som ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen,
blev følgende valgt:
Pia Vium Strandridder, Rødding Frimenighed
Johan Chr. Nohr, Kjellerup Valgmenighed

Ad 6:
Valgt til suppleanter blev:
Sjælland: Lisbeth Andreasen, Ubberup Valgmenighed (genvalgt)
Fyn: Finn Houmann Nielsen, Ryslinge Frimenighed (nyvalgt)
Jylland: Morten Kvist, Herning og Gjellerup Valgmenigheder (genvalgt)

Ad 7:
Genvalgt til hhv. revisor og revisorsuppleant blev Anders Lundsgaard og Mogens Foldager.

Ad 8:
Aksel Bording fremlagde det reviderede regnskab for orlovskassen og nævnte i den forbindelse, at der
i det forgangne år ikke har været søgt penge til orlov. Den eneste udgift har været 15 kr. i
kontorudgifter!

Det blev besluttet at bibeholde det nuværende kontingent på 3 kr.
Genvalgt til hhv. revisor og revisorsuppleant blev også her Anders Lundsgaard og Mogens Foldager.

Ad 9:
Under ’eventuelt’ bad den nye præst i Lemvig Valgmenighed, Hans Nørkjær, om ordet.
Han ville gerne gøre opmærksom på, at han var i gang med at arrangere en spændende
menighedsrejse, en historie- og kulturrejse til midtvesten i USA i de danske udvandreres fodspor. Han
oplyste, at rejsen skal finde sted i 2017, og at alle er velkomne til at henvende sig og høre nærmere
om dette interessante tilbud.
Til sidst takkede Laura de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde som hhv. kasserer og
sekretær. Og efter den tre timer lange generalforsamling kunne deltagerne gøre sig klar til
festmiddagen.

Referent: Anne-Marie Neimann Moestrup

Dirigent: Torben Vind Rasmussen

