
Referat af virtuel generalforsamling - på Microsoft Teams - i Foreningen af 
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder mandag den 7. december 2020.   

Generalforsamlingen var et halvt år forsinket på grund af en corona-
pandemi, der forhindrede afvikling af det planlagte årsmøde i Rødding og 
Bovlund frimenigheder i juni.  

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent og stemmetællere  

Lis Møldrup, formand for Sdr. Nærå Valgmenighed, blev valgt til dirigent 
og konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne 
normalt skal være afholdt i 2. kvartal og indvarsles skriftligt senest to 
måneder forinden. Det var ikke sket i dette tilfælde som følge af Covid-19. 
Invitationen blev ifølge formanden sendt ud til menighederne den 23. 
november.   

Dirigenten bad mødedeltagerne - 22 personer, som repræsenterede 15 af 
foreningens 37 medlemsmenigheder - om at tilkendegive, hvis nogen 
havde indvendinger imod, at generalforsamlingen blev gennemført på det 
grundlag. Det havde ingen.  

Som stemmetællere valgtes derefter Henrik Jensen, Ågård Frimenighed, 
og Lone Rosager Poulsen, Vejstrup Valgmenighed.  

2. Valg af referent  

Lone Vestergaard, bestyrelsesmedlem i FGVF - medlem af Ryslinge 
Frimenighed - blev valgt som mødets referent.  

3. Bestyrelsens beretning  

Formand Laura Lundager Jensen - præst i Osted Valgmenighed - aflagde 
beretning om et år, som hun på grund af corona og restriktioner betegnede 
som en besynderlig, frustrerende og kedelig tid.  

Lukningen af kirkerne i foråret førte mange steder til, at der i stedet blev 
gennemført digitale og transmitterede gudstjenester, som også lykkedes 



rigtig godt, bemærkede hun. Men tilføjede, at det samtidig understregede 
betydningen af at være en menighedskirke.  

- Det blev så tydeligt, at vi jo holder gudstjeneste for at mødes, se og be’, 
synge og lytte sammen. Og ikke kun for at høre smuk musik og en god 
prædiken. Det er også godt, men det flytter fokusset fra menighedskirken 
til en præste- og institutionskirke.   

- Det lærte os, hvad der er vigtigt for fællesskabet - at gudstjenester ikke 
bare er “nice to have”, men “need to have”. Vi klarede det jo, men det 
tydeliggjorde for mig, hvor vigtige menighedsfællesskaber er - som vi vel i 
de frie kredse netop har kæmpet for at beholde.  

- Noget andet og tankevækkende er, hvad vi efterfølgende udsatte – fx 
bryllupper og også dåb. Og hvis der er noget, der er væsentligt, så er det 
vel at få døbt vores børn. Mange steder aflyste man også 
konfirmandundervisningen...  

Men en ting har også været bekræftende for valg- og frimenighederne, 
vurderede Laura Lundager Jensen.  

- Flere oplever stigende besøg til gudstjenesterne og stor opmærksomhed 
på andre i menigheden - ringer til hinanden og lægger mærke til, hvem der 
måske har brug for hjælp, besøg eller lignende. Nu står vi over for julen. 
Mange har nok fundet løsninger, men uanset hvad bliver det nok jul 
alligevel, konstaterede hun.  

   

Formanden nævnte, at 2020 var udråbt som jubilæumsår - for 
genforeningen og 75-året for Danmarks befrielse.  

- Det var friheden, der skulle fejres - hvilket jo er helt centralt for os. 
Friheden til at være herre i eget land og egen kirke. Selvfølgelig er der 
love og forordninger, der skal overholdes, men hvis vi skal bevare 
friheden, er det vigtigt ind imellem at tydeliggøre den, sagde hun og 
forklarede, at det var en af grundene til, at foreningen rettede henvendelse 
til Kirkeministeriet i forsøget på at få lov til at ansætte to sidestillede 
præster i Holstebro Valgmenighed.   



Men svaret var nej, om end uklart i begrundelsen. Friheden har åbenbart 
grænser, konstaterede hun.  

- Det gør det endnu vigtigere, at vi drøfter grænserne. Helt aktuelt er det, at 
vi drøfter biskoppernes overvejelser om autorisation af gudstjenesten, 
ændringer i dåbs- og nadverliturgi m.m. – for at vi som menigheder er 
bevidste om, hvorfor vi har valgt at gøre, som vi gør.  

Det er også vigtigt at vide, hvad vi kan afkræves fra biskoppens side. Det 
er fint at søge råd - det er også fint at tage imod, men når en præst er valgt, 
så er det menighedens ansvar at uddanne og udvikle præsten.   

- Hvis I er i tvivl, så kontakt os. Så vil vi prøve at afkode lovene, lovede 
Laura Lundager Jensen.  

   

Hun kommenterede også, at flere af de frie grundtvigske menigheder har 
skiftet præst eller formand i det forløbne år. Ofte en irriterende 
forstyrrelse, men lige så ofte er det en god forstyrrelse, fordi det tvinger til 
at formulere sig om værdier, vaner og arbejdsgange. Og sætter nyt fokus 
på fællesskab og grunden til, at vi er her, sagde FGVF’s formand og bød 
velkommen til alle nye kræfter.  

Hun udtrykte samtidig sorg over, at Frederiksborg Valgmenighed har 
måttet nedlægge sig.  

- Men den bestod til sidst kun af 15 medlemmer, så sådan må det være. 
Valg- og frimenigheder skal kun eksistere, når der er medlemmer nok, som 
står bag, fastslog hun.  

- Alligevel er det tankevækkende, ikke mindst når vi ser, at vore 
menigheder på landsplan er i svag tilbagegang – fra 2018 til 2019 er der i 
fem menigheder et uændret antal medlemmer, i otte menigheder et 
stigende antal, mens 24 har færre medlemmer.  

Beretningen berørte også ganske kort et udestående problem med SKAT, 
men menighederne må foreløbig kæmpe med at indhente autorisationer 
hos medlemmerne hvert femte år til beregning af medlemsbidragene.  
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Laura Lundager Jensen rundede beretningen af med at nævne, at der bliver 
arrangeret et netværksmøde i Sdr. Nærå den 6. marts næste år, at der 
forhåbentlig også kan holdes et fysisk årsmøde i Rødding og Bovlund i 
2021. Hun bad desuden om et bud på, hvem der vil stå for årsmødet i 
2024.  

Ubberup har tilbudt sig i 2022, Odense i 2023 og Sdr. Nærå i 2025.  

- Tak for de mange opgaver, vi fik i årets løb. Vi har forsøgt at løse, hvad 
vi kunne, men har et par hængepartier. Vi har også sagt fra over for nogle, 
fordi vi ikke syntes, at vi var kompetente. Eller at de var så specifikke, at 
det ikke relaterede til foreningen, men blot til enkelte menigheder. Men så 
har vi så vidt muligt henvist til andre, sluttede formanden.  

Ingen havde kommentarer til beretningen.  

4. Godkendelse af regnskab   

5. Orientering om budget  

6. Fastsættelse af medlemsbidrag  

Kasserer Pia Vium Strandridder, til daglig forretningsfører i Rødding 
Frimenighed, gennemgik regnskabet for 2019, der bygger på et 
medlemskontingent på 7,50 kr. pr. medlem i de nu 37 menigheder med 
tilsammen godt 15.000 medlemmer.   

Med indtægter på lidt under 114.000 kr. og udgifter på sammenlagt knap 
85.000 kr. endte årsregnskabet med et overskud på 29.242 kr.   

Foreningen havde pr. 31. december 2019 godt og vel 350.000 kr. stående i 
Nordea.   

Generalforsamlingen godkendte ved virtuel håndsoprækning foreningens 
regnskab.  

Som følge af corona-pandemien er 2020 ikke blevet et år som normalt, 
men slutter uden udgifter til årsmøde, årsskrift, præstekonvent, en planlagt 
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netværksdag m.m., opremsede kassereren. Året var næsten gået, før den 
virtuelle generalforsamling blev gennemført, og der har primært været 
udgifter til bestyrelsens arbejde, drift af hjemmesiden og kontingent til 
indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO. På baggrund 
heraf indstillede bestyrelsen, at der ikke opkræves kontingent i 2020 - et 
forslag, som blev godkendt uden indvendinger og ved virtuel 
håndsoprækning.  

Med budgetterede udgifter i 2020 på 46.500 kr. og kontingent på 0 kr. 
medfører det et budgetteret underskud på 46.500 kr.  

7. Indkomne forslag  

Ingen  

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 
  
Pia Vium Strandridder og Ole Kobbelgaard, præst i Sdr. Nærå 
Valgmenighed, blev begge genvalgt.  

Valg af suppleanter  

Sjælland: Lisbeth Andreasen, Ubberup Valgmenighed, blev genvalgt.  

Fyn: Lene Isager, Vejstrup Valgmenighed, blev genvalgt.  

Jylland: Morten Kvist, Gjellerup og Herning valgmenigheder, blev 
genvalgt.  

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant  

Som revisor genvalgtes Anders Lundsgaard, Odense Valgmenighed. Og 
som revisorsuppleant genvalgtes Mogens Foldager, Morsø Frimenighed.  

10.  Orlovskassen  

Dirigenten suspenderede midlertidigt generalforsamlingen i FGVF for at 
give plads til Orlovskassens.   

a. Beretning  



b. Regnskab for 2019  

c. Fastsættelse af kontingent for 2020  

d. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Her aflagde Pia Strandridder både beretning og regnskab. Hun oplyste, at 
Orlovskassen har eksisteret siden 1997 og i 2019 havde indtægter på knap 
41.000 kr. i kontingent fra de menigheder, der er medlemmer af den. Det er 
alle undtagen otte, og de betaler årligt 3 kr. pr. medlem til Orlovskassen.  

I 2019 blev der kun udbetalt orlovstøtte til én menighed - Vrå 
Valgmenighed, hvor præsten holdt orlov i slutningen af 2018. Støtten blev 
udbetalt i januar 2019 og beløb sig til 26.907 kr.   

Status ved indgangen til 2020 var, at Orlovskassen havde en egenkapital 
på godt og vel 261.000 kr., og i år har den også kun betalt støtte til én 
menighed, nemlig Ubberup Valgmenighed, hvor præsten holdt tre 
måneders orlov i sommer. Menigheden modtog små 10.000 kr.  

Der er i øjeblikket ingen ansøgninger, men Pia Strandridder benyttede - 
som på tidligere generalforsamlinger - lejligheden til at opfordre 
menighederne til at benytte sig af Orlovskassen.  

Dens regnskab skulle ikke godkendes af generalforsamlingen, men det 
skulle derimod kontingentets størrelse. Det skete uden indvendinger - 
bestyrelsen indstillede også her, at corona-året 2020 bliver kontingentfrit 
set i lyset af, at Orlovskassen har en god økonomi og kun har haft 
beskedne udgifter de seneste år.  

Orlovskassen genvalgte ligeledes Anders Lundsgaard som revisor og 
Mogens Foldager som revisorsuppleant.  

11. Evt.  

Lise V. Klausen, formand for Rødding Frimenighed, inviterede - igen - til 
årsmøde i Rødding og Bovlund frimenigheder. Det sønderjyske årsmøde 
blev i år aflyst på grund af corona-pandemien, men er nu i stedet fastsat til 
weekenden 25.-26. september 2021.  
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- Vi glæder os og trænger til at få det afviklet, erklærede formanden og 
benyttede lejligheden til samtidig at takke alle, der tager en tørn for 
fællesskabet ved at stille sig til rådighed ved foreningens valg.  

Lisbeth Andreasen og Laura Lundager Jensen, der begge er 
styrelsesmedlemmer i Grundtvigs Fond - Lisbeth Andreasen som 
repræsentant for FGVF – orienterede om, at fonden på grund af tidernes 
ugunst er blevet “et håbløst foretagende at videreføre”, som Lisbeth 
udtrykte det. Den går derfor sin opløsning i møde, og de efterlyste gode 
ideer til, hvad de resterende 1,2 millioner kr. i fonden kan bruges til.   

Fem foreninger står bag fonden. Heriblandt er FGVF den mindste, oplyste 
Laura.  

Hun sluttede af med at takke Lis Møldrup for god ledelse af en noget 
anderledes generalforsamling end sædvanligt og takkede desuden Pia 
Strandridder for sikker håndtering af regnskaber og budgetter og Anne 
Grete Pilgaard for teknisk styring af den digitale mødeafvikling. Også 
resten af bestyrelsen fik tak for godt samarbejde, ligesom alle mødets 
deltagere kunne slukke for deres computere med tak for deres bidrag til, at 
det omsider var lykkedes at få holdt generalforsamling. 


