Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder 7. maj 2018 – hos Ina i Sdr. Nærå
Referent: Pia Vium Strandridder

Årsmøde
Bestyrelsen. Johan deltager ikke. Pia sørger for betaling af årsmødet for Laura, Anne
Grete og Pia. Bestyrelsen overnatter i Lauras sommerhus.
Status tilmeldinger: 110 stk. tilmeldt. Vi sender fælles mail med ud med sidste
reminder om tilmelding til årsmødet. Endelig tilmeldingsfrist på mandag den 14.
maj.
Alle 3 suppleanter genopstiller gerne.
Revisor og revisorsuppleant til både foreningen og orlovskassen genopstiller gerne.
Pia genopstiller gerne.
Johan genopstiller ikke.
Nyt medlem?
Ina sørger for stemmesedler. 6 farver – 5 af hver. 37 kuverter m. menighedernes
navne.
Dirigent – Vallekildes ansvar. Vi skal møde med dirigenten i løbet af årsmødet inden
generalforsamlingen (Laura og Ina).
Hvem kan spille klaver til generalforsamlingen? Laura Spørger Vallekilde.
Årsskiftet er endnu ikke kommet på hjemmesiden. Anne Grete har skrevet til ham
som er behjælpelig med det herom, så det er forhåbentlig klaret lige om lidt.
Indkomne forslag:
1) Forslag fra Vallekilde: Forslag om at der betales medlemskontingent til
foreningen for antallet af menighedens voksne medlemmer (fra 18 år)
2) Forslag fra bestyrelsen: Forslag om at der betales medlemskontingnet til
foreningen for alle menighedens medlemmer – også de ikke-myndige
medlemmer)

3) Forslag fra bestyrelsen: Forslag om tilføjelse til orlovskassens vedtægters § 1
lydende: Den støtteberettigede orlovsperiode kan være op til 3 måneder
Beretningen:
- Formandens beretning
- Pia Persondataforordningen
- Peter Hedegaard, Pensionskassen (Laura aftaler med ham, at han får orden
her)
Årsmødet i Sdr. Nærå i 2019 bliver den 25 maj. Laura har konfirmation i Osted den
dag, så årsmødets program skal planlægges, så Laura kan nå frem til deltagelse i
generalforsamlingen.

Netværksmødet den 21. april
Vi har afholdt Netværks- og Informationsdag for foreningens kasserer og
forretningsfører den 21. april i Sdr. Nærå. Om formiddagen fortalte Pia om
Persondataforordningen og om eftermiddagen gennemgik vi forskellige relevante
emner.
Der var stor opbakning på dagen til at foreningen bruger nogle penge på arbejdet
med Persondataforordningen, herunder udvikling af skabeloner til brug i alle
menigheder.
Det var en meget vellykket dag med 31 deltagere fra 27 af foreningens 37
menigheder. Interessen for dagen for stor og overvældende og de positive
tilkendegivelser efter dagen har været mange. Pia fik ros for sit store arbejde med
dagen.

Persondataforordningen
Pia har gennemgået reglerne på området og har udarbejdet slides herom, som blev
gennemgået på Netværksmødet den 21. april. Disse slides er på hjemmesiden nu og
der udsendes mail herom til alle menigheder.
Bestyrelsen vedtog (uden Pias deltagelse i beslutningen) at Pia skal modtage kr.
7.000,00 i honorar (B-indkomst) for sit arbejde for foreningen med
Persondataforordningen frem til nu – dvs. for arbejdet med at sætte sig ind i

reglerne på området, udarbejdelse af slides om emnet samt formidlingen heraf om
formiddagen på informationsdagen den 21. april.
Lone Rosager og Pia arbejder videre for foreningen (mod betaling) med udviklingen
af diverse skabeloner som alle menigheder kan bruge. Den første skabelon som
forventes frigivet til medlemmerne ultimo maj/primo juni er den eksterne
privatlivspolitik, som menighederne skal have på deres hjemmeside. Lone er i gang
med at lave første udkast og Pia og Lone mødes i Rødding herom den 23. maj.
Mette fra ISOBRO har meldt tilbage, at hun ikke har tid til at kigge på vores
materiale før til oktober. Bestyrelsen mener, at vi godt kan frigive skabeloner inden
ISOBRO har gennemgået dem.
Aftalt, at Pia kort fortæller om vores arbejde i foreningen med henblik på at hjælpe
menighederne på dette område (del af beretningen).

Skats projektgruppe – kontrolgruppe.
Pia har fra Lone Rosager modtaget kopi af et brev som Ryslinge og Vejstrup
Valgmenigheder har modtaget fra Skat.
I brevet skriver SKAT, at de har nedsat en projektgruppe, der skal kontrollere en
række udvalgte religiøse trossamfund. Formålet med projektgruppen er at
undersøgelse om betingelserne for at opnå godkendelse efter ligningslovens § 8A og
§ 12, stk. 3, er til stedet. I brevet beder Skat om forskellige oplysninger fra
menighederne for så vidt angår 2016; herunder regnskab/årsrapport,
kontospecifikationer, saldobalance, medlemsliste og gaveskema.
Aftalt at Laura også nævner dette på årsmødet og vi spørger om andre menigheder i
foreningen har modtaget tilsvarende henvendelse fra Skat.

Orlovskassen
Orlovsansøgning fra Vrå Valgmenighed imødekommes. Præsten afholder orlov fra
10. september til 4. januar 2019.
Forslag til ændring af orlovskassens regler. Maks. støtteberettiget orlovsperiode på
3 måneder. Bestyrelsen stiller forslag til tilføjelse til orlovskassens vedtægter på
generalforsamlingen, jf. ovenfor under punktet årsmøde.

Da der er tale om en vedtægtsændring, som skal vedtages på samme måde som
vedtægtsændringer af selve foreningens vedtægter, skal forslaget vedtages på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, så det er først efter generalforsamlingen
2019 at ændringen kan slå igennem.

Hjemmesiden
Arbejdet med at revidere hjemmesiden er delt ud på bestyrelsens medlemmer. Vi
arbejder løbende hver i sær med de dele af hjemmesiden vi skal have rettet
igennem. Man sender løbende til Anne Grete cc. resten af bestyrelsen.

Forretningsordenen
Arbejdet med udarbejdelse af forretningsorden udsættes til efter
generalforsamlingen, så det er den nye bestyrelse der sammen laver dette arbejde.

Eventuelt
Vi har modtaget Databehandlingsaftale fra det firma hvor foreningen hoster sin
hjemmeside. Laura underskrev denne. Pia sørger for returnering heraf.
Datoen for afholdelse af næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen,
når den nye bestyrelse er valgt.

