Bestyrelsesmøde Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Referat af bestyrelsesmøde den 15. november 2021 i Sdr. Nærå
Afbud: Ingen

Punkt 1: Siden sidst.
Pensionskassen:
Laura har været til foretræde for Kirkeudvalget og i samråd med Kirkeministeren. Vi har et godt samarbejde
med de implicerede parter. Præsteforeningen gør et stort stykke arbejde for os. Status er, at nu er
Pensionskassen på Finansloven og dermed en del af finanslovsforhandlingerne. Vi håber at bl.a. de Radikale
vil forsøge at få beslutningen om omlæggelsen af Pensionskassen udskudt i 1 år.
En række af vores præster har søgt om oprykning i pensionsmæssige henseende. 5 af præsterne i vores
menigheder har modtaget tilsagn om oprykning. Vi er vidende om at der er to der har fået afslag på
oprykning. Vi opfordrer til at de søger igen og opfordrer i øvrigt til, at alle der kan får søgt inden den 31.
december 2021. Til det kommende ordinære bestyrelsesmøde i Pensionskassen den 2. december, vil
ansøgninger modtaget inden 22. november bliver behandlet.
Vi vil efter den 1. januar udfærdige en vejledning til at skrive en ansøgning om oprykning i pensionsmæssig
henseende, som vores præster der i dag er medlem, men endnu ikke er lønmæssigt i en situation hvor de
kan ansøge om oprykning, kan bruge.
Menighedernes vilkår, herunder kåring:
Laura har talt med den nyvalgte biskop i Aalborg om problematikken i forhold til valgmenighedernes vilkår,
herunder kåring af præst.
Kirke.dk
Mulighed for fælles abonnement for foreningen, så alle menigheder kan få adgang. Pris pr. år knap kr.
4.000. Omtales på kommende nyhedsbrev og bestilles hvis der ikke kommer indvendinger.
Diverse:
Repræsentantskabsmøde i Præsteforeningen. Laura deltog.
Laura har været med til Liturgi Kongres.
Pia har sendt kontingentopkrævninger for 2021 ud.

Punkt 2. Evaluering af årsmøde 2021
Vi var 138 til årsmødet i Rødding og Bovlund.
Vi har modtaget regnskabet og der var en mindre overskud.
Det var et godt årsmøde.

Generalforsamlingen – afviklingen af generalforsamlingen. Vi skal have respekt for den vedtægtsmæssige
gennemførelse af generalforsamlingen, herunder respekt for dirigenten. Der skal være god tid til
generalforsamlingen, herunder skal vi have god tid til dialog og drøftelser. Vi skal have mindst 2 timer til
generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal fylde noget mere og have noget vægt.
Vi vil på vores årsmøder gerne have plads til dialog og samtale – også udenfor generalsamlingen. Skal krav
til det evt. indarbejdes i vores drejebog? Vi vil gerne væk fra at samles til ”højskole-dage” med en
generalforsamling presset ind.
Vi synes det er en god idé, at to menigheder går sammen om værtsrollen.
Vigtigt at vi er i god dialog med værtsmenighederne om planlægningen af dagen.
Vigtigt at tilmelding og betaling skal ske samlet til menighederne.

Punkt 3. Årsmøde 2022 i Ubberup
Laura og Ole tager til møde med Ubberup den 1. december vedrørende værtskabet i 2022.
Drejebogen blev gennemgået og justeret på dagens bestyrelsesmødet.
Ubberup holder årsmødet som et én dagsmøde den 25. juni 2022.
Ole og Laura tager evalueringspunkter fra i år med til mødet.
I forhold til kommende Årsskrift: Vi skal være opmærksomme på om der skal være et aktuelt indlæg. F.eks.
om den nye Liturgi Kommission.

Kommende værter til Årsmøde
2022 – Ubberup Valgmenighed
2023 – Odense Valgmenighed – evt. ændres til Ågård Frimenighed?
2024 – Norddjurslands Valgmenighed
2025 – Sdr. Nærå
2026 – Hvis Ågård tager 2023, så kan Odense tage 2026.

Punkt 4. Netværksmøde den 22. januar 2022
Laura har talt med Præsteforeningen om de vil komme og fortælle om præsters løn- og ansættelsesvilkår
samt pensionsvilkår. Det har de takket ja til. Laura står for det faglige indhold om formiddagen sammen
med Præsteforeningen. Pia står for det faglige indhold om eftermiddagen.
Pia skriver til Pia i Sdr. Nærå og undersøge om vi kan være i Storstuen.
Pia står for eftermiddagen. Emner om eftermiddagen:

-

Autorisationer/forpligtigelseserklæringer/gaver
GDPR, samtykke, billeder, sikker mail
Driftsstøtte
Ønsker til andre emner

Pia laver udkast til en invitation.
Det er gratis at deltage og man sørger selv for kørsel.

Punkt 5. Hjemmesiden
Vi tog nye portrætbilleder af bestyrelsen til hjemmesiden.
Henrik underskriver samtykkeerklæring til portrættet på hjemmesiden.
Hjemmesiden rettes til efter valgene på generalforsamlingen.
Link til Pensionskassen sættes ind på hjemmesiden.

Punkt 6. Orlovskasse
Ansøgningen fra Kjellerup & Omegns Valgmenighed, om 3 måneders orlov til deres præst Line Louise Peters
orlov i september, oktober og november, imødekommes.
Pia sørger for at sende tilsagnet til menigheden.

Punkt 7. Grundtvigs Fond
Fonden ophører og resterende midler i fonden skal udloddes.
Der er ansøgningsfrist 1. juni 2022.
Henrik foreslår, at foreningen søger om midler til udarbejdelse af en folder/skrift som beskriver valg- og
frimenighedstanken. Aftalt at Laura og Henrik arbejder videre med idéen. Mødes den 10. januar.
Også en opfordring til at menighederne søger, hvis de har nogle gode idéer. Skrives på vores kommende
nyhedsbrev.

Punkt 8. Eventuelt
Forslag til dagsordenspunkt til næste gang – Lukket Facebook-gruppe for foreningens præster. Henrik har
oplæg klart til næste møde.
Nyhedsbrev - adventshilsen:
-

Invitation til netværksdag
Opfodring til at sende ændringer til adresselisten

-

Opfordring til ansøgninger til Grundtvigsk Fond
Fælles abonnement til Kirke.dk

Møderække bestyrelsesmøder:
-

3. februar kl. 17.00 i Sdr. Nærå
4. april kl. 17.00 i Sdr. Nærå

