Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
13. august 2020 – i Ryslinge Frimenighed.

Deltagere: Laura Lundager Jensen, Ole Kobbelgaard, Pia Strandridder, Lone Vestergaard og Anne Grete Pilgaard.

1. Dagsorden og formalia
Dagsorden godkendt.
Referent: Anne Grete
2. Siden sidst
Mange menigheder har skiftet præst: Ronald Risvig, Aulum-Vinding-Vind, Christoffer Garne, Kjellerup, Margrethe
Koch, Holstebro, Lene Graarup, Vrå, Niels Grønkjær, Vartov.
Vi skal være opmærksomme på, at der er rift om præsterne. Vi skal værne om dem. Og vi skal måske hjælpe
med at “sælge” stillingerne. Det er vigtigt, at vi som valg- og frimenigheder er opmærksomme på at skabe
attraktive vilkår.
Sag med ny præst, der trods ordination havde fået besked af biskoppen om, at han ikke måtte uddele nadver.
Laura havde en kontakt med biskoppen, der erkendte, at det var en fejl.
Der har været en henvendelse fra Vejstrup Valgmenighed om stiftets rolle i forbindelse med restaurering og
ombygning.
Loven om folkekirkens bygninger gælder også valgmenigheder, og det vil sige at stiftet og Nationalmuseet skal
spørges og godkende ændringer inkl. ny- og ombygninger. Nationalmuseet lægger vægt på, hvad der skal ske
med det inventar, som ikke skal genbruges ifølge planerne.
Besøg af biskop og konsulenter har været en rigtig god oplevelse. Konsulenterne fra stiftet står til rådighed for
valgmenighederne.
Corona
Vi har ikke hørt andet end, at det er gået uden problemer rundt om i valgmenighederne og frimenighederne.
3. Årsmøde og årsskrift
Det blev overvejet, om det er forsvarligt at samles til årsmøde med mange ældre, der kommer fra hele landet.
Det er problematisk, vurderer bestyrelsen.
Der er ingen afgørende punkter til årets generalforsamling. Den kan lovligt udskydes - uden at sætte tid på,
hvornår den så kan afvikles.
Det besluttes, at vi ikke holder årsmøde i 2020. Generalforsamlingen udskydes. Årsmødet afholdes i
Rødding/Bovlund i 2021 i stedet.
Årsskriftet sendes ikke i trykken – men indholdet genbruges næste år.
Det foreslås, at lægge årsmødet den 12.+13. juni – alternativt den 8.+9. maj – eventuelt den 29.+ 30. maj. Mette
Geil vender tilbage.
Regnskaber og beretning lægges frem på hjemmesiden. Laura og Ole skriver beretning og tekst til nyhedsbrev
og sender det rundt til godkendelse, inden det lægges på hjemmesiden.
Kommende årsmøder:
Rødding/Bovlund 2021
Ubberup 2022
Odense 2023
???? 2024
Sdr. Nærå 2025
4. Netværksmøde
Udskydes til foråret 2021 – den 6. marts.
Pia undersøger, om vi kan være i Sdr. Nærå.
5. Godkendelse af vedhæftede forretningsorden
Forretningsordenen godkendt. Gennemgås på det første møde i bestyrelsen efter generalforsamlingen.
6. Næste møder.
23. november kl. 17-20 i Sdr. Nærå.
26. januar kl. 17-20 i Ryslinge.

14. april kl. 17-20 I Sdr. Nærå.
7. Evt.
Underskrifter til banken.

