
Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- Frimenigheder,  

den 5. oktober 2022 

Afbud: Ingen  

Referent: Pia Vium Strandridder 

 

 

1. Siden sidst 

Lovforslag – ændringer af Trosamfundsloven 

Vi har lavet høringssvar til forslag om ændringerne af Trossamfundsloven (både fra foreningen og fra 

frimenighederne).  

Anne Grete sørger for, at det kommer på hjemmesiden.  

Henrik Jensen, Mette Geil og Erik Overgaard deltog i informationsmøde den 12. september om samme.  

Rigsrevisionen har slået ned på, at loven ikke forvaltes ordentligt, da en stor procentdel af trossamfundene 

ikke overholder loven og der ikke følges op på denne manglende overholdelse af reglerne. Forslagene til 

ændringerne af loven er for størstedelens vedkommende udsprunget heraf.   

Portonovo Missionen – 100 år jubilæum 

Portonovo Missionen i Sydindien fejrer 100 års jubilæum. Missionen driver en pigeskole. En stor kreds i det 

grundtvigske miljø har stået bag opstart og drift af skolen. Vi besluttede, at Laura tager en gave med fra 

foreningen til missionen (alterlys), når hun tager derned og deltager i jubilæumsfejringen.   

 

2.  Gruppelivsordning 

Efter vores seneste bestyrelsesmøde har Pia igen haft kontakt til Forenede Gruppeliv pga. problematikken 

om, at vi ikke mener vi kan komme op på 100 forsikrede. FG har meldt tilbage at først hvis antallet af 

forsikrede kommer under 50, så vil prisen på de kr. 200 pr. måned ikke holde. FG´s tilbud er også baseret på 

en ligelig fordeling mellem køn og et andersgennemsnit på ikke over 50 år.  

Vi undersøger nu hvilke menigheder der vil være med i ordningen, så vi kan få opgjort, hvor mange 

forsikrede vi kan komme op på, kønssammensætningen og alderen på disse.  

Pia giver besked til FG om, at vi nu igangsætter denne undersøgelse blandt vores medlemsmenigheder og 

vender tilbage herefter.  

Tilbuddet fra FG og ønsket om en tilbagemelding, skal medtages i kommende nyhedsbrev (Pia formulerer 

teksten). 

Anne Grete sørger for udsendelsen af nyhedsbrevet. Det skal sendes til både formand, kasserer og præster 

i menighederne.  

 



3. Orlovskassen 

Foreningens Orlovskassen: Vi har udbetalt orlovsstøtte til Odense Valgmenighed med kr. 11.4000 plus 

kørsel kr. 1.850,00. 

 

4. Skat – Fradragsproblematik og opløsningsbestemmelse 

Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket meget i skattesagen siden vores sidste bestyrelsesmøde i august.  

Den 24. august var Laura, Ole og Pia til møde med Skattestyrelsen i Aalborg sammen med foreningens 

advokat. Mødet gik godt.  

I september udsendte vi et nyhedsbrev til vores medlemsmenigheder, hvor vi informerede at situation, 

herunder at foreningen har hyret til advokat til at rådgive os og vi inviterede vores medlemsmenigheder til 

informationsmøde den 12. november 2022 i Sdr. Nærå.  

Der er tilmeldingsfrist til mødet den 1. november. Vi aftalte, at kontakte de menigheder som endnu ikke har 

tilmeldt sig til informationsmøde og vi fordelte menighederne mellem Laura, Ole og Henrik. Menighederne 

kontaktes i første omgang pr. mail og hvis de ikke svarer, så ringes de op. Det er vores opfattelse at det er 

meget vigtigt at alle menigheder er repræsenteret under mødet.  

Efter mødet med Skattestyrelsen i august har vi, sammen med advokaten arbejdet på en skriftlig 

henvendelse til Skattestyrelsen, hvor vi – under henvisning til Skattestyrelsens vejledningspligt - søger at få 

afklaret nogle forskellige spørgsmål, så vi er sikre på at vi i menighederne fremadrettet indretter os på en 

måde, så vi overholder skattereglerne.  

Det blev aftalt, at Pia skriver til advokaten i morgen, så advokaten kan sende henvendelsen til 

Skattestyrelsen med det samme. Vi håber meget at have et svar fra Skattestyrelsen inden 

informationsdagen den 12. november.  

På mødet gennemgik vi de plancher Pia er i gang med at lave til brug for mødet den 12. november.  

Det blev aftalt, at plancherne skal udleveres til alle deltagere på mødet og de skal på vores hjemmeside i 

ugen op til mødet.  

Inden mødet skal vores hjemmeside (punktet Medlemsbidrag og punktet Ind- og udmeldelse) rettes til, så 

det er i overensstemmelse med den måde vi fremadrettet anbefaler at indrette sig på i menighederne. 

Derudover skal skabelonen til forpligtigelseserklæringen være klar på hjemmesiden inden møde den 12. 

november. Pia sørger for udkast til begge dele.  

 

5. Eventuelt 

Forhandlingsretten til diskussion: 

Grundtvigsk Forum afholder den 4. november 2022 en konference i København, hvor ”Forhandlingsretten 

er til diskussion”.  

Landsforeningen af menighedsråd har fremført ønsket om at overtage forhandlingsretten med de kirkeligt 

ansattes fagforeninger. Diskussionen har bølget frem og tilbage i en årrække. GF ønsker du at kvalificere 

samtalen om emnet og inviterer derfor Kirkepolitiske udvalg til en konference om emnet.  



Laura og Ole deltager.  

Årsmødet 2024 

Odense Valgmenighed er værter og har et forslag til dato for Årsmødet 2024. Datoen bliver den 8. juni 

2024.   

 

 

Sdr. Nærå den 6/10-2022 / Pia Vium Strandridder 


