
Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 

torsdag den 19. august 2021 

Dagsorden: 

Siden sidst 

Der er hele 'den udski.ning af præster i vores menigheder.   

Hans Nørkær fra Lemvig og Omegns Valgmenighed har fået job i folkekirken i Århus. Kristoffer Garne fra 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed er kommet 'l Lemvig.  

Mikkel Crone Nielsen fra Ryslinge Frimenighed har fået job i folkekirken i Århus. 

Vi risikerer, at det bliver sværere at rekruLere præster – ekstra e.er Pensionskassens omlægning/
nedlæggelse.  

Vi skal have en drø.else på årsmødet om, hvordan vi kan blive ved med at rekruLere gode præster. Vig'gt 
at finde ud af, hvorfor præsterne rejser 'l folkekirken.  

Vi skal kommunikere ud, at det er vig'gt, at menigheder er skarpe på at give vores præster gode vilkår og 
mindst lige så gode som i folkekirken.  

Emnet tages med i beretningen på det kommende årsmøde og skal også tages op på kommende 
netværksmøde, hvor Præsteforeningen inviteres 'l at deltage med oplæg om præsternes løn og øvrige 
ansæLelsesvilkår.  

Vi har fået ny kirkeminister. Laura fortæller, at Kristeligt Dagblad har ha. sit første interview med hende,og 
hun var posi'vt overrasket i forhold 'l den gamle minister.  

Journalist Elisabeth Astrup fra Poli'ken vil skrive om udviklingen i grundtvigske valg- og frimenigheder og 
kontaktede Anne-Grete, som henviste hende 'l at tage kontakt 'l Laura. Laura kontakter hende.  

Ordningen, hvor vi kan søge dri.sstøLe hos Slots- og Kulturstyrelsen, er udsat. Der plejer at være 
ansøgningsfrist 1. juli. UdsæLelsen skyldes, at styrelsen sammen med Kirkeministeriet ser på 
ansøgningskriterierne. Så vi skal holde øje, når ansøgningsskemaerne frigives, og en ny frist for ansøgning 
fastsæLes. Oplyses i kommende nyhedsbrev.  

Årsmødet  

Mailadressen 'l brug for 'lmelding i årsskri.et virker ikke. Vi ringede 'l Lisbeth i Rødding herom. Den 
hedder aarsmoede2021@gmail.com i stedet for aarsmoede2020@gmail.com. Den mailadresse, som står i 
årsskri.et kan ikke opreLes på ny, så vi ændrer 'l korrekt mail på hjemmesiden og informerer herom i 
kommende nyhedsbrev.  

Vi talte også med Lisbeth om at ændre 'lmeldingsfristen. A.alt at den flyLes 'l 15/9.  

Vi har fået et budget for årsmødet fra værterne, hvor årsmødet giver et overskud på kr. 13.700 ved 150 
deltagere à kr. 650. Foreningen giver underskudsdækning, hvis der er færre end 150 'lmeldte.  
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Talte om, at vi ønsker at gennemføre, selvom der måske ikke kommer så mange 'lmeldte.  

Pia spørger værterne, om de har mulighed for at justere maden ned, eller om der er krav om minimum 
antal kuverter.  

Pia spørger værterne om, hvem de foreslår som dirigent og fortæller, at vi ønsker at synge Septembers 
himmel.  

Ole kigger e.er, om de har navneskiltene og sørger for, at de kommer 'l Rødding.  

Stemmesedlerne har vi fra sidst.  

Anne Grete bliver foreslået som referent ved generalforsamlingen.  

Emne 'l beretningen/generalforsamling:  

- Fastholdelse/rekruLering af præster 

- Pensionskassen: Vi inviterer 'l et møde, hvor vi vil drø.e frem'den pensionsmæssigt for vores 
præster (del af vores kommende netværksmøde). Evt. nogle spørgsmål på forhånd, som 
menighederne kan tænke over.  

- Frivillig bestyrelse ctr. lønnet sekretariat.  

ÅrsskriDet:  

Vi skal være klare i kommunika'onen på vores planlægningsmøde med værterne 'l årsmødet, så alle parter 
er klar over deres opgaver i så henseende. Kommunika'on er vig'g.   

Punkt 'l næste gang – drejebog for årsmødet og årsskri.et gennemgås.   

ForpligFgelseserklæringer/autorisaFoner 

Autorisa'oner skal fornys i denne 'd, da det nu er over 5 år siden, vi gjorde det sidst. Stort arbejde, som er i 
gang i menighederne.  

Har vi ikke autorisa'on 'l at hente et medlems skaLeplig'ge indkomst i skaLemappen, må vi ikke 
indbereLe medlemsbidraget som en løbende ydelse i medfør af en forplig'gelseserklæring jvf. 
ligningslovens paragraf 12 stk. 3, men kan så blot indbereLe det som almindelig gave. Medlemmer kan dog 
på anden måde udlevere dokumenta'on for den skaLeplig'ge indkomst og alligevel få maksimalt fradrag. 

Vi må ikke give særlige ordninger 'l medlemmer med forplig'gelseserklæringer. De skal betale det, de er 
forplig'gede 'l, og vi har pligt 'l at inddrive. Det gælder også, selvom medlemmer i nogle år har højere 
indkomst end de plejer.   

Opsigelsesmuligheder e.er praksis på området. Må ikke stå i forplig'gelseserklæringen, så er den ikke 
gyldig.  

Vi skal sikre os, at vores indmeldelsesblankeLer opfylder reglerne, og alle menigheder har fokus på deLe.  



A.alt at vi tager emnet op på kommende netværksmøde. Og hvis vi dere.er føler, at vi har brug for juridisk 
rådgivning, som er relevant for mange af vores menigheder, så kan vi evt. bruge nogle af foreningens penge 
på at søge fælles juridisk rådgivning. 

Kan ISOBRO evt. hjælpe med rådgivning i så henseende? Det tror vi ikke, men det kan måske anbefale os en 
advokat.  

Pensionskassen 

Vi akoldt er orienterende møde om status i forbindelse med omlægning/nedlæggelse af pensionskassen 
den 14. juni i Sdr. Nærå. Vi lægger power points fra mødet på hjemmesiden og med link 'l dem i 
nyhedsmailen.  

Vi havde foretræde for Folke'ngets kirkeudvalg den 23. juni sammen med Kirkefonden.  

Vi har skrevet 'l alle par'ernes poli'ske ordførere om problema'kken. Brevet kommer på vores 
hjemmeside.  

DeLe ændrer den måde, vi tænker kirkelandskab på – ikke kun økonomisk.  

Vi forsøger at få beslutningen udskudt i 1 år.    

Hvis det bliver gennemført, står vi pr. 1-1-22 uden mulighed for at 'lbyde denne pensionsordning 'l 
præster, som ikke i forvejen er ansat og medlem af pensionskassen. Det vil betyde en s'gning i 
menighedernes lønudgi. 'l vores præster på 15-17% i forhold i dag - for at bevare samme pension 'l 
præsterne. 

Præsteforeningen arbejder målreLet på at behandle sager for deres medlemmer – både dem, som venter 
på optagelse og dem, der venter på oprykning.   

Kirkeministeriet har planer om, at det under finanslovsforhandlingerne bliver besluLet at yde et 'lskud 'l 
DSUK´s medlemmer, så de ikke bliver s'llet ringere ved omlægningen/nedlæggelsen, som vores 
menigheder derimod gør.   

Skrive i nyhedsbrevet, at menighederne skal sikre, at alle med præster i lønramme 34 får søgt om oprykning 
'l hur'gst muligt. Det beskrives i nyhedsbrevet, hvordan man ansøger om oprykning 'l lønramme 34 i 
pensionsmæssig henseende. Det beskrives, hvilket kriterier det er relevant at påpege som begrundelse 
foroprykningen (med henvisning 'l kriterierne for at få løn e.er lønramme 34 i Folkekirken). Og at der skal 
vedlægges dokumenta'on for lønniveau. Det er menighedsrådene, der skal sende ansøgningen.  

Hvad hvis vores præster ikke bliver rykket op på trods af ansøgning herom? Så betyder det ca. kr. 30.000 
mindre i pension om året 'l præsten fra han/hun går på pension og frem 'l døden.  

Netværksmøde i foreningen 

Vi akolder netværksmøde i foreningen lørdag den 22. januar 2022. Ole undersøger, om vi kan være i Sdr. 
Nærå. Kan vi ikke det, finder vi et andet sted. Det bliver ikke kun et møde for forretningsførerne, men hvor 
alle, der ønsker at deltage fra menighederne, er velkomne. Der skal også på mødet tales om præsternes løn 
og ansæLelseforhold, herunder pensionsforhold. Vi vil invitere Præsteforeningen 'l at komme med indlæg 
på dagen om præsternes vilkår i folkekirken. Også administra've emner herunder forplig'gelseserklæringer.  



Orlovskassen  

E.er bestyrelsesmødet i maj ringede Pia 'l Kjellerup og Omegns Valgmenighed og spurgte, om de ønskede 
at ændre deres ansøgning om støLe fra orlovskassen, så perioden, der søges om støLe 'l, ikke overs'ger de 
3 måneder, vi kan give støLe 'l. Vi har ikke hørt yderligere., men har a.alt, at Pia sender en mail og minder 
dem om det, så vi kan få behandlet deres ansøgning.  

Grundtvigs Fond opløses 

Grundtvigs Fond bliver opløst, og fonden uddeler de sidste kr. 1,3 mio.. Der er en oplagt mulighed for, at vi 
som forening kan lave et eller andet, som vi kan søge om midler 'l. Ole vil gerne være med 'l at finde på et 
projekt at søge midler 'l. Der er ansøgningsfrist i juni næste år. Vi tænker over det og tager punktet med på 
næste bestyrelsesmøde.  

Næste møde: 

Kons'tuerende møde e.er generalforsamlingen.  

4. november bestyrelsesmøde i Sdr. Nærå kl. 16.30. 

Møde med Ubberup, som er værter ved årsmødet i 2022, e.er mødet den 4. november. Det er kun Ole og 
Laura, der deltager i mødet med Ubberup.  


