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Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Referat fra bestyrelsesmøde den 30. januar 2020

Afbud fra: Vært: Sdr. Nærå Valgmenighed, Ole Kobbelgaard
Referent: Pia Vium Strandridder

1. Valg af referent
Pia Vium Strandridder blev valgt som referent.

2. Siden sidst
Ansættelse af 2 præster i valgmenighed
Efter at Kirkeministeriet meddelte afslag til Holstebro Valgmenighed i forhold til at ansætte 2 ligestillede
præster, sendte Laura den 3. oktober 2019 et brev til Kirkeministeriet med opfordring til at genoverveje
fortolkningen af valgmenighedsloven på dette punkt. Kirkeministeriet har nu ved brev af 18. december
2019 svaret, at valgmenighedslovens forarbejder ikke giver mulighed for at fortolke loven sådan, at der kan
stadfæstes to sideordnede præster for en valgmenighed. Kirkeministeriet har endvidere afvist, at der er
behov for at ændre valgmenighedsloven på dette punkt, idet ministeren er af den opfattelse, at
valgmenigheders behov for præstelig betjening allerede er tilgodeset med den nuværende adgang til at få
stadfæstet en medhjælper for præsten. Vi har svært ved at se logikken i, at loven ikke kan fortolkes, som vi
ønsker det, men vi lukker den herfra og orienterer om sagen på det kommende årsmøde.
Anne Grete sørger for, at både brevet til og svaret fra ministeriet kommer på foreningens hjemmeside.
Lukning af Frederiksborg Valgmenighed

Frederiksborg Valgmenighed er lukket pr. 31/12-2019.
Laura nåede ikke derop. De havde en fin dag og har fordelt deres overskud/økonomi til de sjællandske
valgmenigheder som gave.
Nye præster
Høve og Havrebjerg har fået ny præst - Nikolai Wessel. Han ordineres i morgen og indsættes den 16/2.
Vartov har også fået ny præst – Jesper Tang.
Sdr. Nærå har fået ny præst – Ole Kobbelgaard.
Ny præst i Morsø Frimenighed - Lone Scherfig. Hun har været provst i Ringkøbing.

Laura samler op på nye navne forud for årsmødet.
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Anne Grete kontakter menighederne med henblik på tilretning af adresselisten.
Driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen
Menigheder kan ansøge om og modtage et driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen via ansøgning om
driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer.
Pia er blevet kontaktet af Mette fra ISOBRO, som fortæller, at ISOBRO er blevet kontaktet af
Kulturstyrelsen, som kigger på en evt. ændring af ansøgningsproceduren, således at det ikke er hver enkelt
menighed, som skal søge, men at ansøgningerne skal konsolideres, og man dermed skal søge sammen –
f.eks. alle pinsekirker sammen osv.

Styrelsen oplever, at flere og flere søger, og der er ikke flere penge i puljen, end der hele tiden har været.
Formålet er at lette administrationen af tilskudspuljen.
Der udbetales ét grundtilskud pr. ansøgning.
Mette fortæller, at styrelsen er i den meget indledende fase i forhold til emnet, og det er ikke sikkert, at det
bliver til noget. Hvis Mette hører mere fra styrelsen, skal hun nok give lyd.
Jeg nævner, at i dag tænker jeg, de menigheder, som ansøger, gør det selv (uden revisorhjælp), men at jeg
må forudse, at hvis vi i foreningen skal konsolidere ansøgningerne fra menighederne og indsende en samlet
ansøgning, så vil vi skulle have en revisor til at udføre dette stykke arbejde.
Punktet medtages på netværksmødet til marts.
Trossamfundsloven – donationer.
Mette fra ISOBRO fortæller også Pia, at ISOBRO sammen med Danske Kirkers Råd og Frikirkenet forsøger at
få et møde i stand med Kirkeministeriet vedrørende de donationer over kr. 20.000, som frie kirker skal
indberette til Trossamfundsregistret.
Problematikken er, at selvom vi anser medlemsbidraget som et kontingent og ikke en gave/donation, så er
det en gave i skattesystemet – uanset om det er en gave efter Ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3. Dvs.
hvis et medlem skal betale over kr. 20.000 i medlemsbidrag, så er det en donation, som skal indberettes til
Trossamfundsregistret. De kunne godt tænke sig, at medlemsbidraget ikke blev anset som en donation, og
at det kun er, hvis man betaler mere end kr. 20.000 mere, end man er forpligtet til iht.
forpligtigelseserklæringen, at det er en donation, som skal indberettes.
Punktet medtages på infomøde til marts og i et kommende nyhedsbrev. Pia formulerer tekst til
nyhedsbrevet.
ISOBRO rådgiver ikke om ansættelsesforhold
Pia er siden sidste møde blevet kontaktet af en menighed, som ønskede rådgivning i forbindelse med
afskedigelse af en medarbejder. Pia opfordrede menigheden til at kontakte ISOBRO med henblik på
rådgivning derfra. Menigheden meldte efterfølgende tilbage til Pia, at ISOBRO har oplyst, at de ikke har
kompetencerne til at yde juridisk rådgivning om ansættelsesforhold. Pia opfordrede herefter menigheden
til at kontakte en advokat til en drøftelse af forløbet af en eventuel afskedigelse. Anne Grete oplyser, at
biskoppen på et møde for de fynske menigheder har oplyst, at stiftets rådgiver kan yde rådgivning herom
(det må gælde valgmenigheder). Aftalt, at Pia kontakter pågældende menighed med den besked.
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Boligbidrag for præstens tjenestebolig
Pia er siden sidste møde blevet kontaktet af en menighed med spørgsmål til fastsættelsen af det
boligbidrag, som præsten skal betale for tjenesteboligen. Pia svarede kort på henvendelsen og opfordrede
menigheden til at deltage i det kommende netværksmøde, hvor punktet også vil blive taget op.
Kirken på Landet
Kirken på Landet er et fireårigt FUV videns- og udviklingsprojekt 2016-2020, der arbejder med
udfordringerne for kirkelivet i landdistrikter, herunder udvikling af samarbejdet mellem kirkelige og ikkekirkelige aktører. Ole tager med til det afsluttende møde i projektet i morgen.

Skal nævnes i kommende nyhedsbrev. Ole formulerer tekst efter mødet i morgen.
Aflevering af stående vielsesbemyndigelse ved jobskifte
Ole fortæller, at han af Kirkeministeriet er blevet bedt om at aflevere sin stående vielsesbemyndigelse fra
Morsø i forbindelse med, at han har skiftet job fra præst i Morsø Frimenighed til præst i Sdr. Nærå
Valgmenighed. Virker lidt besynderligt, da vielsesmyndigheden er geografisk afgrænset og ikke kan bruges i
hans nye virke.

3. Pensionskassen af 1950
Peter Hedegaard har været til møde i Pensionskassen af 1950.

4. Hjemmesiden
Lone har korrekturlæst hjemmesiden. Anne Grete tager rettelser med. Hun retter det, hun kan og sender
resten til Bent.
Laura laver udkast til tekst vedrørende Pensionskassen (den sidste tekst, der mangler gennemskrivning).
Der laves en ny fane under Bestyrelsen som kaldes Øvrige referater. Her placeres slides fra info-dagen i
2018.
Brevene til og fra Kirkeministeriet vedrørende ansættelse af 2 præster skal på hjemmesiden.

Dejligt, at vi snart er igennem ”renoveringen” af vores hjemmeside.
Henvendelse fra Bent Frost, som hjælper os med hjemmesiden. ITRelation har ændret sin mailløsning pr.
15/3-2020, så vi ikke længere kan bruge den mailteknologi, som vi bruger nu. Den nye løsning vil koste os et
engangsbeløb på kr. 2.500 + moms og vil derefter være kr. 25 + moms dyrere pr. måned. Bent spørger, om
han skal undersøge en alternativ løsning. Aftalt, at vi svarer, at vi tænker, at hans arbejde med at finde en
alternativ løsning måske kan blive lige så dyr som det, vi kan spare ved en alternativ løsning, og at en
stigning på kr. 25 pr. måned kan vi godt leve med. Så det kommer an på, hvor mange kunder han i øvrigt
har, som han evt. kan finde sådan en alternativ løsning til.
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5. Forretningsorden
Anne Grete havde udkast til en forretningsorden med. Vi gennemarbejdede den. Anne Grete sender den til
alle. Punktet tages op på næste møde, hvor vores forretningsorden skal godkendes.

6. Årsmøde
Programmet fra Rødding/Bovlund ser fint ud. Dog tænker vi, at det bliver svært at nå det inden for den
tidsramme, som er sat. Vi foreslår start i Skibelund Krat 1 time tidligere – altså kl. 11. Vi foreslår registrering
fra kl. 13, og vi foreslår, at foredraget lørdag starter kl. 14 i stedet for kl. 15.15. Generalforsamling foreslås
fra kl. 15.30 til 17.00. Søndag foreslår vi, at foredraget skubbes til kl. 13.00. Vi skal huske, at det tager tid at
flytte så mange (særligt ældre) mennesker. Ole kontakter Mette Geil herom.
Vi mangler en lille tekst/kort version, som kan sendes ud sammen med vores nyhedsbrev til brug i
menighedernes kirkeblade. Det haster. Ole taler med Mette Geil herom, så sådan en kan blive lavet hurtigt.
Ole taler også med Mette om at få arbejdspapiret med program osv. lavet til en færdig invitation med
billeder osv., som vi i foreningen kan sende ud til menighederne, og som kan trykkes i årsskriftet. Talt om,
at der ikke behøver være en tilmeldingsblanket i den invitation, som foreningen mailer ud til
menighederne, men at det er tilstrækkeligt, at tilmeldingsblanketten er i årsskriftet.
Ole gør også Rødding/Bovlund opmærksom på, at der ikke skal trykkes invitationer (udover i årsskriftet), så
der ikke skal sættes penge af i budgettet til dette (afsat kr. 6.000).
Herudover bemærkes til budgettet for årsmødet, at der skal laves et budget, som løber rundt med 150
betalende deltagere, inkl. udgifter til forplejning til frivillige. Ole taler med Mette Geil om, hvad hun mener
med ”minus betaling for frivillige”. Vi foreslår en pris for deltagelse på kr. 650.
Ole taler med Mette om, at Rødding skal have fat i navneskiltene fra Sdr. Nærå. Der er blevet indkøbt
supplerende navneskilte til årsmødet sidste år, så det er nok ikke nødvendigt at købe så mange nye (?)
Generalforsamling – på næste bestyrelsesmøde taler vi om det praktiske.
På valg er Ole og Pia. Begge genopstiller.
Laura spørger, om suppleanter genopstiller.

Pia spørger revisor og revisorsuppleanter.
Ole spørger Rødding/Bovlund, om de har en dirigent og pianist klar.

7. Årsskrift
Artikel, som Rødding/Bovlund har sendt, er fin. Lyder, som om de vil omskrive den. Ole taler med Mette om
det. Ole taler også med Mette om billeder.
Programmet til årsmødet inkl. tilmeldingsblanket skal trykkes i årsskriftet.
Ole laver indkaldelsen til generalforsamlingen, som skal i årsskriftet.

Pia har sendt regnskaberne, som skal i årsskriftet.
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Laura laver skriftlig beretning til årsskriftet.
Pia sender excelarket med opgørelse over medlemsbidraget, betalt for 2019. Heraf fremgår antal
medlemmer i de enkelte menigheder. Anne Grete tilretter herefter adresselisten, som skal i årsskriftet.
Ole står for opsætningen af årsskriftet og er klar til at sætte det sammen fra 8. marts, så det kan være hos
menighederne inden påske. Bladet skal sendes til trykkeriet senest den 16. marts og udsendelse fra
trykkeriet senest den 30. marts. Ole tjekker, at adresselisten til udsendelse er, som den skal være!

8. Netværksmøde
Invitation til årets netværksmøde den 28. marts i Sdr. Nærås Storstue var omtalt i vores seneste
nyhedsbrev og er på hjemmesiden. Der er tilmelding til Pia, som også står for både planlægningen og
gennemførelsen af dagen. Tilmeldingsfrist 15. marts. Skal omtales i kommende nyhedsbrev med link til
invitationen. Pia formulerer tekst til nyhedsbrevet.

9. Regnskab 2019 og budget 2020
Pia har udarbejdet foreningens regnskab for 2019, og det er sendt til revision hos foreningens revisor.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 29.242. Der er indtægter på kr. 113.881 og udgifter på kr. 84.639.
Der var et budgetteret overskud for 2019 på kr. 0. Det forholdsvis store overskud skyldes, at Årsmødet
2019 i Sdr. Nærå ikke gav noget underskud, som foreningen skulle dække. Derudover skyldes det, at der
ikke har været afholdt så mange udgifter til konvent, møder mv. som budgetteret, og at udgifterne til
”renoveringen” af hjemmesiden ikke blev så store som ventet.
I forhold til foreningens indtægter kan det nævnes, at medlemskontingentet – som udgør kr. 7,50 pr.
medlem i menighederne - er faldet med ca. kr. 5.000 i forhold til året før. Dette skyldes, at vi – stadigvæk –
overordnet set bliver færre og færre medlemmer år for år. Fra 2018 til 2019 er medlemsnedgangen på 723
medlemmer, og der var samlet i de 37 menigheder pr. 31/12 2019 15.090 medlemmer.
Fra 2018 til 2019 er der i 5 menigheder et uændret antal medlemmer, i 8 menigheder er der et stigende
antal medlemmer, og i 24 menigheder er der et faldende antal medlemmer. Og fra 2020 er der ikke
længere 37, men 36 menigheder i foreningen (lukning af Frederiksborg Valgmenighed, som ved udgangen
af 2019 havde 15 medlemmer).
Pia har lavet udkast til budget for 2020, hvor der er budgetteret med et overskud på kr. 0. Størrelsen af
forventet medlemskontingent er nedsat til kr. 109.000, hvilket er ca. kr. 5.000 mindre end realiseret i 2019.
Udgifterne til konvent og møder er sat højere end i 2019 pga. det planlagte netværksmøde til marts.
Udgifterne til hjemmesiden er sat lavere end i 2019, da vi nu er færdige med ”renoveringen” af
hjemmesiden. Udgiften til en evt. underskudsdækning af årsmødet er sat til kr. 15.000 (i lighed med det
seneste par år).
Bestyrelsen vil til den kommende generalforsamling foreslå en fastholdelse af kontingentets størrelse på kr.
7,50 pr. medlem i menighederne.
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10. Orlovskassen – regnskab og ansøgning
Regnskab
Pia har lavet orlovskassens regnskab for 2019. Regnskabet udviser et overskud på kr. 13.945. Der har været
indtægter på kr. 40.848 og udgifter på kr. 26.907. De samlede udgifter er til støtteudbetaling til præstens
orlov i Vrå Valgmenighed.
Til den kommende generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at kontingentet til orlovskassen fastholdes på
kr. 3 pr. medlem i menighederne.
Orlovsansøgning
Vi har den 29. november 2019 modtaget en ansøgning om støtte til præstens bevilligede orlov i Ubberup
Valgmenighed, hvor Anna i orlovsperioden påtænker en rejse med familien til Færøerne. Orlovsperioden er
på 3 måneder (maj-juni-juli 2020), hvilket er den længste orlovsperiode, foreningen yder støtte til.
Formålet med en støtteberettiget orlov skal være personlig udvikling for præsten. Formålet med den
bevilligede orlov findes at opfylde dette formål, og vi bevilliger støtte til orloven.
OBS på, at vi ikke yder støtte i en periode, hvor præsten afholder ferie.
Pia laver udkast til bevilling til Ubberup. Sender til alle. Laura underskriver, scanner og sender til Ubberup.
Vi glæder os over, at orlovskassen bliver brugt.

Vi drøftede, om vi evt. på det kommende årsmøde kan opfordre til, at præster, som afholder orlov med
støtte fra orlovskassen, i et vist omfang kan dele den personlige udvikling med os andre. F.eks. ved at
tilbyde sig til foredrag eller andet til menighederne, hvor de alene modtager kørselsgodtgørelse.

11. Frimenighedernes manglende mulighed for at tilbyde ansatte den i folkekirken
overenskomstmæssige gruppelivsordning.
Pia fortæller, at Rødding Frimenighed har undersøgt mulighederne for at tilbyde menighedens ansatte den
samme gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv, som medarbejderne overenskomstmæssigt ville have, hvis
de havde været ansat i tilsvarende stillinger i folkekirken. Forenede Gruppeliv afviser, at ansatte i
frimenigheder kan benytte sig af ordningen.

I forlængelse heraf har Rødding Frimenighed kontaktet Thisted Forsikring og undersøgt en alternativ
dækning af medarbejderne i tilfælde af død og kritisk sygdom. Hos Thisted Forsikring har menigheden (via
et samarbejde med AP Pension) mulighed for at tegne personlige livsforsikringer til medarbejderne, som
menigheden så betaler for. Der er dog ikke mulighed for at opnå lige så gunstige forsikringsvilkår som i
gruppelivsordningen i Forenede Gruppeliv. Bl.a. kan kun tegnes en forsikring med dødsfaldsdækning og
kritisk sygdomsdækning indtil det fyldte 65 år, hvor ordningen i Forenede Gruppeliv løber indtil det fyldte
70 år.
Pia er siden sidste møde også blevet kontaktet af Mogens Foldager fra Morsø Frimenighed, som står med
samme problemstilling ifm. ansættelse af ny præst.
Pia tager punktet med på det kommende netværksmøde til marts.
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Vi drøftede, at vi fra foreningens side evt. kan kontakte Forenede Gruppeliv efter mødet i marts og forsøge
at få dem til at ændre holdning, således at medarbejdere i frimenigheder også kan tilbyde deres
medarbejdere gruppelivsordningen i Forenede Gruppeliv. Det ser Ole og Pia på efter mødet i marts.

12. Mødekalender
27. april – afholdes hos Ryslinge Frimenighed fra kl. 17.
Årsmøde 6.-7. juni i Rødding og Bovlund.

13. Eventuelt
Referater fra bestyrelsesmøderne sendes ud til alle, og alle skal svare retur med enten
bemærkninger/rettelser eller med et ”ingen bemærkninger” inden for 5 dage. Herefter indskriver Lone
rettelser i referater og læser korrektur på det. Lone sender det færdige referat (i både word og pdf-fil) til
Anne Grete, som sørger for, at det kommer på hjemmesiden.
I det kommende nyhedsbrev skal følgende med:
-

Årsmøde samt den lille tekst, menighederne kan bruge til deres kirkeblade

-

Netværksmødet den 28. marts.

-

Info om donationer, der skal indberettes til Trossamfundsregistret.

Da selve invitationen til årsmødet nok ikke er klar til udsendelse om et par dage, så skal vi sende endnu et
nyhedsbrev ud, når invitationen til årsmødet er klar.

