
Referat bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder,  

Mandag den 7. februar 2022 i Sdr. Nærå 

Afbud: Ingen (dog var Ole kun med den første time af mødet) 

Referent: Pia Strandridder 

 

 

1. Siden sidst 

Pensionskassen af 1950 

Laura har været til møde i Præsteforeningen vedrørende Pensionkassen af 1950, hvor PFA Pension også var 

med.  

Mødet omhandlede afgørelsen angående omlægning af Pensionskassen af 1950. Pensionskassen er nu 

omlagt og administreres fremover af Udbetaling Danmark. Der er indføjet en passage i regulativet, som 

åbner for mulighed for også fremover at blive optaget under særlige omstændigheder.  

Noget tyder på at 

- Man kan blive optaget ved ansøgning når man kommer fra en tjenestemandsansættelse 

- Man kan beholde sit medlemskab når man skifter mellem stillinger indenfor de af    

pensionskassens godkendte organisationer 

Bidraget for nye medlemmer bidraget forhøjes til de 15%-17%. For eksisterende medlemmer betales 

fortsat det lave bidrag.  

Nyuddannede og personer der kommer fra en overenskomstansættelse o.lign. har ikke ret til optagelse. For 

så vidt angår disse præster vil pensionsordning skulle laves i et almindeligt pensionsselskab.  

Præsteforeningen foreslår, at for de kommende præster der ikke kan komme i pensionskassen a 1950, 

tilslutter vi os den pensionsaftale Præsteforeningen i forvejen har med sognepræsterne i Folkekirken. Det 

er en virksomhedsaftale med PFA Pension, så hver enkelt præst ikke skal vurderes individuelt. Kravet for at 

blive omfattet af denne ordning er, at præsten er medlem af præsteforeningen. 

PFA tilbyder også en overgangspensionsordning, der dækker i den periode, ens ansøgning om optagelse i 

Pensionskassen af 1950 behandles (det er vigtigt eftersom vi jo kender til sager der har ligget mange 

måneder inden afgørelse om optagelse eller ej)  

Omdannelsen af Pensionskassen og pensionsordningen i PFA er punkt på netværksmødet den 2. april, hvor 

både repræsentanter fra Præsteforeningen og PFA kommer.  

 

Præstekonvent 2022: 

Vi har inviteret til Præstekonvent. Det er den 14. marts 2022 i Ågård Frimenighed.  

Foreningen betaler både forplejning og kørsel. 



Invitationen til præstekonventet skal på hjemmesiden. Det sørger Anne Grete for.  

  

Fælles Facebookgruppe for foreningens præster 

Henrik opretter og inviterer præsterne og minder i samme ombæring om tilmelding til Præstekonventet.  

Der har været forespørgsel om en tilsvarende Facebookgruppe for foreningens kasserer og 

forretningsfører. Spørgsmålet kan vi tage med på netværksmødet den 2. april.  

 

Kirke.dk 

Alle præster burde nu være kontaktet af kirke.dk 

Når året hvor abonnementet via foreningen udløber, vil præsterne hver især skulle fortsætte med 

personlige abonnementer, såfremt de ønsker at fortsatte som brugere af kirke.dk.  

 

Nye præster 

Ryslinge Frimenighed har fået ny præst 

Skanderup Valgmenighed skal have ny præst 

Klim-Hannæs Valgmenighed skal have ny præst.  

Bering Valgmenighed har fået ny præst 

Balle Valgmenighed fået nye præst.  

 

2. Årsmødet 

Laura har været til møde med værterne for Årsmødet 2022 – Ubberup Valgmenighed. Det var et fint møde.  

Det bliver et 1-dags årsmøde denne gang.  

Programmet fra Ubberup ser fint ud.  

Dejligt at generalforsamlingen er før foredraget, så tiden til generalforsamlingen ikke bliver presset som 

sidste år.  

Til generalforsamlingen skal vi huske at takke Peter Hedegaard for hans store arbejde som foreningens 

repræsentant i bestyrelsen for Pensionskassen af 1950.  

Vi har modtaget budget fra Ubberup, hvor der er budgetteret med 110 deltagere med en deltagerbetaling 

på kr. 450 pr. person. Foreningen godkender budgettet og giver underskudsdækning, såfremt der ikke 

kommer 110 deltagere.  

Vi skal have programmet på hjemmesiden nu. Det sørger Anne Grete for.  

Pia har afleveret navneskiltene til Henrik, som skal til Ubberup og holde foredrag den 23. februar.  



3. Årsskrift 

Tidsplan. Ole skal have alt materiale til årsskriftet senest 1. marts. Vi skal nå at have årsskiftet til 

korrekturlæsning i bestyrelsen i år.  

Ole kontakter Ubberup Valgmenighed vedrørende deres materiale til årsskriftet.  

Måske Peter Hedegaard har lyst til at lave en artikel til årsskriftet. Ole spørger ham.  

I kommende nyhedsbrev linker vi til adresselisten og til listen med antal af årsskrifter til de enkelte 

menigheder/modtager adresser og beder om tilbagemelding på rettelser.  

 

4. Netværksmøde den 2. april  

Præsteforeningen kommer med indlæg om præsters ansættelsesvilkår, herunder pensionsvilkår og PFA 

kommer og præsenterer et forslag til Pensionsordning hos dem.  

Pia retter invitationen til, så det skrives ind, at PFA også kommer. Sendes til Anne Grete som retter på 

hjemmesiden.  

Laura byder velkommen og styrer formiddagen.  

Pia planlægger eftermiddagen og styrer den igennem. I kommende nyhedsbrev nævnes muligheden for at 

komme med forlag til emner der kan tages op til netværk om eftermiddagen.  

Henrik eller Ole spiller til velkomstsangen.  

 

5. Ansøgning til Grundtvigsk Fond 

Laura og Henrik mødtes til brainstormmøde den 10. januar i forhold til foreningens ansøgning til 

Grundtvigsk Fond. Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde vil vi søge fondsmidler til udarbejdelse af en 

folder/skrift, som beskriver Valg- og Frimenighedstanken.   

Emnet er med på dagsordenen til det kommende præstekonventet, så vi også får luftet idéen der og får 

input og tanker med derfra.   

Vi skal have fundet en eller flere som vil påtage sig redaktørrollen. Kan f.eks. være en eller flere præster på 

orlov med tilskud fra Orlovskassen eller en pensioneret præst.  

Det vurderes, at det vil være en ansøgning på ca. kr. 100.000. Vi håber på, at der er gode muligheder for at 

ansøgningen vil kunne imødekommes af Grundtvigsk Fond.  

Punktet tages med på dagsordenen til kommende bestyrelsesmøde.  

 

6. Foreningen og Orlovskassens Regnskab 2021 

Foreningens regnskab 2021 

Foreningens regnskab for 2021 udviser et overskud på kr. 26.329 med et budgetteret overskud på kr. 0. 

Vores udgifter har på flere områder været lavere end forventet i 2021, bl.a. pga. Covid-19 pandemien. Der 



har ikke været afholdt hverken præstekonvent eller netværksdag i 2021 og ifm. årsmødet i 

Rødding/Bovlund, blev der ikke behov for underskudsdækning.  

Der er 4 menigheder som ikke har betalt kontingent for 2021 pr. 31/12-21, så der er medtaget skyldigt 

kontingent med godt kr. 9.000 i regnskabet.  

En menighed har betalt for 275 medlemmer for lidt ved sidste kontingentopkrævning i 2019. Derfor har 

denne menighed betalt for 275 ekstra medlemmer ved denne opkrævning (derfor indtægterne er lidt 

højere end budgetteret).  

Medlemstal. Vi er 36 menigheder, som samlet har 14.810. Tendensen med faldende medlemstal ser ud til 

at fortsætte. For første gang i de senere år har det samlede medlemsantal sneget sig under 15.000. Ud af 

de 36 menigheder har de 28 menigheder faldende medlemstal mål i forhold til sidste opkrævning i 2019 

(2020 var kontingentfrit pga. Covid-19). 2 menigheder har uændrede medlemstal og 6 menigheder har 

oplevet en lille stigning i antal medlemmer.  

Foreningens egenkapital udgør kr. 340.114. 

Pia har sendt kontingentliste til Anne Grete, som skal bruge antal medlemmer til adresselisten.  

 

Regnskab 2021 Orlovskassen 

Der har ingen udbetalinger været til menighederne i 2021, så eneste bevægelse i foreningens orlovskasse 

er kontingentindtægterne, som også er lig med overskuddet, som lyder på kr. 42.147 (heraf kr. 2.760 

skyldigt kontingent).  

Orlovskassens egenkapital udgør kr. 293.510.  

 

7. Foreningens budget 2022 

Pia har lavet udkast til budget for 2022 med et budgetteret overskud på kr. 0.  

Den nye udgift til foreningens abonnement på kirke.dk er medtaget (er kun med i 2022). Endvidere er 

budgetteret med den udgift der er til negative renter.  

Budgettet blev godkendt.  

 

8. Eventuelt.  

Vi talte om muligheden for at foreningens præster kan tage delvis orlov med støtte fra Orlovskassen. Emnet 

tages på dagsordenen til kommende bestyrelsesmøde og emnet kan tages med til Årsmødet, så præsterne 

bliver opmærksomme på muligheden for at en orlov ikke behøver være på fuldtid.  

Nyhedsbrev punkter: 

- Årsmøde program. Anne Grete formulerer 

- Adresse/liste Årsskrift – Anne Grete formulerer 

- Netværksdag – Pia formulerer 



- Status omlægning pensionskassen / PFA Laura formulerer 

Laura og Pia sender deres formuleringer til Anne Grete, som sætter nyhedsbrevet sammen og 

udsender.  

Næste møde: 

- 4. april kl. 17.00 i Sdr. Nærå. 

- 31. maj kl. 17.00 i Sdr. Nærå (tjek Ole kan denne dag).  


