Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Mødet blev afholdt i Sdr Nærå – den 11. maj 2021
Dagsorden:

1. Pensionskassen af 1950:
Status
Der er udsendt brev fra Pensionskassen af 1950 til de præster der er medlemmer (måske ikke de
præster, der er gået på pension) om indkaldelse til medlemsmøde den 20. maj, hvor de har til sigte
at nedlægge Pensionskassen og overføre.
Efter den 1.1.22 har menighederne selv ansvar for at etablere en pensionsordning for deres præster.
Kåre Gade, redaktør på kirke.dk vil skrive om problemstillingen.
Vi skal have sikkerhed for at de præster, der nu er i pensionskassen, får den pension i lønramme 34,
som der er stillet i udsigt. Egentlig er ønsket at komme med i en ny statslig pensionskasse, med
ordentlige vilkår.
a. nyhedsbrev er udsendt med opfordring til at deltage i mødet den 20. maj og stemme i mod.
b. præsteforeningen er kontaktet. Anne Grete fortæller at Præsteforeningen har givet Inger
Hjuler Bergeon besked om at der d.d. udsendes brev til alle deres medlemmer med
opfordring til at deltage i mødet og stemme imod nedlæggelsen.
c. DSUK er kontaktet – Selma Ravn og Hasse, som er provst for menighederne i Sydslesvig,
er ligeledes kontaktet. Der er møde mellem Selma, Hasse og de to biskopper, der dækker
Sydslesvig og DSUK
d. Henvendelse til de politiske ordførere. Henvendelsen skal ske i samarbejde med DSUK og
evt. andre. Viser de sig at de bliver favoriseret frem for FGVF, skal vi selvfølgelig forsøge at
kæmpe vores egen sag.
Det er vigtigt at FGVF taler menighedernes sag. Præsteforeningen tager hånd om de enkelte præsters
sag.
Laura kontakter Selma Ravn/Biskop Marianne Christensen i morgen med henblik på et brev til de
politiske kirkelige ordførere.

2. Formalia og siden sidst
Der er ikke noget ud over pensionskassen og en orlovsansøgning

3. Økonomi. Der er lavet regnskab for foreningen og fir orlovskassen. Vi kommer ud med et underskud,
da vi har valgt at have et kontingentfrit år pga. pandemien.
Orlovskassen har haft en udbetaling til Ubberup. Her er også underskud af samme grund.

4. Orlovskassen
Der er kommet ansøgning fra Kjellerup og omegns valgmenighed. Deres nye præst skal på
pastoralseminariet i perioden 1. august-1. december. Det er tidligere besluttet, at man kun kan søge
til en samlet periode på tre måneder. Dette bevilges. Pia beder dem rette ansøgningen til, så Laura
kan sende dem en bevilling.

5. Årsmøde status
a. Budget – der er ikke modtaget budget på 150 deltagere fra Rødding. Mette Gejl har sendt
programmet. Ole beder Mette sende budget og tjekker op på program

b. Generalforsamling. Hvis der lægges op til at drøfte pensionskasseproblematikken indkaldes
et særskilt møde for medlemmer af Pensionskassen.

c. indkomne forslag – der er indtil videre ikke indkomne forslag.
6. Årsskrift: status
Laura har sendt udkast til skriftlig beretning.
Anne Grete sender revideret adresseliste.

Årsskriftet skal ud senest den 1. juni.

7. Evt.

Komit – hvor Pia sidder i bestyrelsen – har spurgt om de må deltage i vores årsmøde. Pia har bedt
dem deltage i Netværksmøde
Næste møde 19. august kl. 16.30 i Ryslinge.

