
Bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

Referat – mandag den 23. november 2020 kl. 17.00 i Sdr. Nærå 

Referent: Pia Vium Strandridder 

Dagsordenen 

1.  Siden sidst 

Kjellerup har fået ny præst – Line Louise Peters. Og ny formand: Klaus Drivsholm. 

Odder – ny præst: Jane Sneistrup Thomsen. 

Nord Djurs og Osted – menigheder, som bruger sognekirken: Så gælder dens retningslinjer for brug af 
kirken. Ikke nemt at navigere i.  

Henvendelse fra Lemvig Bykirke: Brian Christensen, præst i Lemvig Bykirke, som er en frimenighed, der ikke 
er medlem af foreningen, fortæller, at i folkekirken er der en aJale med Danske Bank/Mobilpay om 
gebyrfritagelse for indsamlinger. Dvs. når beløb, som er gaver eJer ligningsloven og indsamlinger/kollekt, så 
betales ikke gebyr (de kr. 0,75 pr. transakRon) når der betales med mobilpay. De planlægger en henvendelse 
via ISOBRO, så kirker, som ikke er del af folkekirken, også kan opnå denne gebyrfritagelse. I praksis sådan, at 
man på my shop på mobilpay har to forskellige numre – et Rl beløb, som er gebyrfritaget og et Rl øvrige 
beløb. Sagde, at jeg gerne vil tage hans henvendelse med Rl næste bestyrelsesmøde i FGVF. Talte her om, at 
det nok er meget forskelligt, hvor meget/lidt menighederne bruger mobilpay. Vi afventer evt. henvendelse 
fra ISOBRO.  

MeXe Groverman ved Isobro er fratrådt den 31. august.  

Nordea vil opkræve 1000 kr. pr. år fra foreningskunder – pr. konto eller pr. kunde. Pia kontakter. Kender vi 
banker, der ikke har sådan et gebyr? Vi kan overveje at skiJe.  

Frie menigheder oplever, at vores præster ikke er på listerne hos bedemændene over præster, de kan 
kontakte. Laura undersøger.  

2. Generalforsamling.  

Vores generalforsamling er udskudt.  

Vi ønsker at indkalde Rl en generalforsamling på zoom/teams mandag den 7. december kl. 19.00. Vi mødes i 
Sdr. Nærå. Laura kommer kl. 18. Vi andre kommer snarest dereJer.  

Kort generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden og regnskaber udsendes på nyhedsmail senere i aJen. 

Vi udsender link Rl mødet på dagen pr. mail senest kl. 16.  

Ole finder en dirigent. 

Ole og Pia genopsRller.  

Laura skriver Rl suppleanter for at sikre sig, at de stadig genopsRller.  

Pia skriver Rl revisor og revisorsuppleant for at sikre sig, at de stadig genopsRller.  



3. Økonomi 

På den udskudte generalforsamling i 2020 indsKller vi, at 2020 bliver et år uden konKngentopkrævning 
både Kl foreningen og Kl orlovskassen pga. Covid-19, og at der hverken er aPoldt årsmøde, udsendt 
årsskriQ, aPoldt præstekonvent eller netværksmøde som planlagt. 
Budget for 2020 KlreRes med indtægter på 0 kr. og udgiQer, som de anslås at blive. Det giver et 
budgeReret underskud på knap kr. 50.000. 

Status økonomi i dag for 2020: 

Foreningen: UdgiJer p.t. på kr. 35.369. Indtægterne bliver på kr. 0, jf. ovenfor. 

Budget 2021: UdgiJer på kr. 109.000, indtægter på det samme. 

Orlovskassen: UdgiJ p.t. på støXeudbetaling Rl Ubberup Valgmenighed kr. 9.492,53. 

 
4.  Årsmøde 2021 

Årsmødet er flyXet fra 2020 Rl 2021. P.t. fastsat Rl en weekend i maj, men vi har fået melding fra Rødding/
Bovlund. De vil gerne flyXe årsmødet Rl den sidste eller andensidste weekend i august, da de er bekymrede 
for, om det kan gennemføres i maj. Bestyrelsen kan ikke de weekender i august - vi foreslår enten den sidste 
eller andensidste weekend i september. Laura skriver Rl MeXe og Steen herom.  

5.  Netværksmøde 
Er p.t. planlagt Rl 6. marts. Vi fastholder, hvis retningslinjerne Rllader det.  

Skal på dagsorden Rl næste møde, så invitaRon kan laves.  

6.  Ny dato for møde i januar 

Mødet flyXes Rl den 28. januar kl. 17 i Ryslinge.  

Vi ajolder evt. et kort bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen den 7. december.  

7.  Nyhedsbrev 

Udsendes eJer generalforsamlingen den 7. december.  

Punkter Rl nyhedsbrevet: 

- Referat GF 

- Orientering om dato for årsmødet (håber vi) 

- Reminder om at huske at indbereXe feriepenge Rl indefrysning senest 31/12 

- Netværksmødet 6. marts fastholdes.  

- Julehilsen  



8. Orlovskassen 

Vi vil gerne lave en ændring af orlovskassens vedtægter, så det præciseres, hvad der ydes kørsel Rl.  

Kørsel Rl begravelsessamtale, dåbssamtale, samtale med brudepar er en del af tjenesterne, så også kørsel Rl 
disse. Også kørsel Rl konfirmaRonsforberedelse.   

100 km-grænsen ønsker vi at fastholde pr. køretur t/r. Dvs. o.k. med op Rl 50 km frem og Rlbage Rl f.eks. 
dåbssamtale og op Rl 50 km frem og Rlbage Rl dåbsgudstjenesten og op Rl 50 km frem og Rlbage Rl 
konfirmaRonsforberedelse.    

Vi venter med at ændre vedtægterne Rl vores generalforsamling i 2021, så det sker på vores næste fysiske 
generalforsamling.  

 
9. Eventuelt  

Ikke noget Rl eventuelt. 


