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Referat af møde i bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske 

Valg- og Frimenigheder 28. august 2018 – hos Ina i Sdr. Nærå kl. 

18.00.  

Referent: Pia Vium Strandridder 

Afbud fra Anne Grete Pilgaard 

 

1.       Siden Sidst 

Pia orienterede om, at vi har modtaget brev fra Nordea om at det ikke længere er gratis at være 

foreningskunde i Nordea. Fra første december 2018 koster det kr. 300 om året at være kunde i Nordea og 

når vi skal have ændret eller etableret fuldmagter (f.eks. når vi får en ny kasserer som skal have adgang til 

foreningens konti), så koster til kr. 600 pr. etablering/ændring). 

Pia tager fat i Nordea og undersøger om foreningen skal have slettet 2 af vores 4 konti i banken (så vi 

undgår at skulle betale 4 x gebyr på kr. 600 ved. Evt. skifte af kasserer eller andre ændringer).  

 

De har ringet til Laura fra Havrebjerg Valgmenighed. De overvejer at lukke som menighed. Men nu kan vi 

se, at stillingen med fælles præst med Høve og Havrebjerg (som også før) er slået op.  

 

Vi talte om samarbejdet mellem de frie menigheder og de frie skoler rundt om i landet. Drøftede om vi evt. 

skal forsøge os med at få en artikel i Friskolebladet. Talte om vigtigheden om at fastholde den grundtvigske 

del af kristendommen ved et godt samarbejde med de frie skoler, som også ser det som deres opgave.  Vi 

tænker over hvordan vi som forening kan pege nogle veje ud. Aftalt at vi tager punktet op senere.  

 

Der kommet ny præst i Kjellerup Valgmenighed.  

 

Biskoppen har indkaldt de fynske frie menigheder (præster og bestyrelser) til møde den 13. november. 

Biskoppen gør det som opfølgning på et lignende møde i 2015. Biskoppen skriver at det bl.a. 

problematikken omkring at menighederne ikke længere kan modtage dåbs- og dødsanmeldelser på mail 

pga. IT-sikkerhed. Menighederne opfordres til at melde ind med punkter til mødet. Biskoppen skriver også, 

at mødet er til en drøftelse af fælles interesser og områder hvor samarbejdet mellem os kan være til glæde. 

Vi talte om vigtigheden af, at vi som forening er opmærksomme på hvad der rør sig på sådan et møde. Ina 

deltager i mødet og mon ikke også Anne Grete gør (Odense Valgmenighed er også inviteret). Vi aftalte, at 

Ina forud for mødet skriver til biskoppen og nævner at vi gerne vil drøfte de problematikker som er omtalt 

under punkt. 7 nedenfor.  

 

 



2 
 

2.       Evaluering årsmøde / generalforsamlingen 

Godt årsmøde. Fine indslag, dejligt sted.  

Vi skal være opmærksomme på, at foredragene på årsmødet skal være os vedkommende som forening.  

Dejligt med et årsmøde over 2 dage.  

Maden og sangen er vigtig.  

Der er ingen børn med til årsmøderne.  

Vi skal huske at præsentere os når vi er ”på scenen” til generalforsamlingen.  

Navneskiltene er stadig i Vallekilde.  

Vi vil gerne være flere til årsmøderne. Hvordan gør vi det? Hvordan bliver det til et tradition i 

menighederne, at man tager til årsmøde sammen. Talte om at åbne debat herom i vores næste nyhedsmail 

ud til menighederne og også tage emnet op på næste årsmødet.   

 

Regnskab 

Vi har modtaget regnskab fra Vallekilde for Årsmødet. Der var 126 deltagere, hvoraf de 96 deltog begge 

dage. Der var budgetteret med 150 deltagere. Regnskabet giver et underskud på kr. 3.815,00, som 

foreningen dækker. Beløbet er overført til Vallekilde.  

 

Afstemning om der skal betales medlemskontingent for medlemmer under 18 år.  

Det blev vedtaget, at der skal betales kontingent for alle medlemmer – også dem under 18 år. Aftalt at 

resultatet af afstemningen skal skrives tydeligt i vores næste nyhedsmail. Aftalt at Pia også skal skrive det 

tydeligt i årets opkrævning til efteråret.  

 

Afstemning om begrænsning af længden på den støtteberettigede orlovsperiode i Orlovskassen 

Der blev stemt for at den støtteberettigede periode kan være op til 3 måneder. Da der er tale om en 

vedtægtsændring med en tilføjelse til vedtægternes § 1, skal samme forslag vedtages på næste årsmødes 

generalforsamlingen og derefter kan ændringen træde i kraft.  

 

3.       Orlovskassen - ansøgninger og udbetalinger 

Valgsmenighedspræst Ronald Risvig fra Aulum-Vinding-Vind Valgsmenigheds orlov er slut (24. juni 2018) og 

vi har udbetalt støtte fra Orlovskassen med kr. 12.591,00 for 9 tjenester.  

Herudover har vi indtil videre i 2018 udbetalt støtte til  

- Ryslinge Frimenighed med kr. 36.375,72 

- Odense Valgmenighed med kr. 8.547,10 
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Vi har bevilliget støtte til Vrå Valgmenighed til præst Lene Graarups orlov fra 10/9-19 til 4/1 2019.  

Pia fremlagde ansøgning fra Rødding Frimenighed, hvor præst Mette Geil afholder orlov fra den 26/8-30/5 

2018 samt 10/9-16/9 2018 og den 25/9-2/12-2018 – samlet 2 måneder og 20 dage. Orloven blev bevilliget 

og Laura underskrev bevillingsbrevet.  

Vi glæder os over at Orlovskassen bliver brugt.  

 

4.       Lovforslag/høringer 

Høring af bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund (høringsfrist 3. august 2018) 

Det er en bekendtgørelse med nærmere regler for hvordan Det Rådgivende Udvalg vedrørende 

Trossamfund arbejder. Det er det udvalg som laver indstillinger til Kirkeministeriet i sager om anerkendelse 

af trossamfund. Reglerne svarer til praksis i det hidtidige udvalg.  

Vi valgte ikke at afgive et høringssvar. Laura var i forbindelse med Indre Mission og Grundtvigsk Forum 

forud for beslutningen.  

 

Høring af bekendtgørelse om vielse i anerkendte trossamfund og bekendtgørelse om sprogkrav til 

udenlandske vielsesforrettere (høringsfrist 24. august 2018 

Det er en bekendtgørelse om vielser i anerkendte trossamfund, herunder om kravet til at én af 

ægtefællerne skal være medlem af det pågældende trossamfund samt et sprogkrav til personen med 

vielsesbemyndigelsen.  

Vi valgte ikke at afgive et høringssvar. Laura var i forbindelse med Indre Mission og Grundtvigsk Forum 

forud for beslutningen.  

 

5.       Persondataforordningen - status skabeloner mv. 

Inden årsmødet lagde vi følgende skabeloner på hjemmesiden og orienterede menighederne herom: 

Ekstern privatlivspolitik 
Orientering om ekstern privatlivspolitik 
Cookies 
Samtykkeerklæring 
 
Lone og Pia mødes den 1. oktober og laver de sidste skabeloner - den interne privatlivspolitik samt den 
interne datafortegnelse. Herefter har Lone og Pia den 3. oktober et møde med Mette Grovermann fra 
ISOBRO til en gennemgang og en drøftelse af det materiale vi har udarbejdet.  

Har fået mange positive tilkendegiver både i forhold til skabelonerne og indlægget fra Pia på årsmødet. Det 

har også affødt at Pia modtager mange henvendelse fra flere menigheder med spørgsmål både om 

Persondataforordningen, men også om alt muligt andet.  

 

https://www.friegrundtvigske.dk/images/Privatlivspolitik_ekstern.docx
https://www.friegrundtvigske.dk/images/Orientering_om_privatlivspolitik.docx
https://www.friegrundtvigske.dk/images/Cookies.docx
https://www.friegrundtvigske.dk/images/Samtykkeerkl%C3%A6ring.docx
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6.       Hjemmesiden 

Vi arbejder videre med redigering af teksterne på hjemmesiden.  

Punktet skal på til mødet i januar, hvor vi alle skal være godt i gang med vores del af gennemskrivningen af 

teksterne og helst færdige.  

Ole vil gerne stå for korrekturlæsning på alle tekster – både sprogligt og indholdsmæssigt.  

Ole vil også gerne hjælpe Anne Grete med at få teksterne sat flot op på hjemmesiden.   

Vi skal være færdige med redigeringen af hjemmesiden inden næste årsmøde.  

 

7.       "Folkekirkens registrering og mangel på samme af kirkelige handlinger i frimenighederne" 

Ole oplever problemer med at ikke alle dåb i frimenigheden bliver registeret i den elektroniske kirkebog 

som de skal, selvom hans indsender dåbsanmeldelse til det sogn hvor barnet bor.  

Ved dåbssamtaler siger Ole til dåbsforældrene at de skal gå på borger.dk og anmelde barnets fødsel. Den 

anmeldelse sender Ole med til sognet sammen med dåbsanmeldelsen. Det afhjælper ofte problemet med 

den manglende registrering.  

I den elektroniske kirkebog kan dåb i frimenighederne ikke registreres under dåb, men bliver registeret 

under ”anden dåb”.  

Ina tager problematikken med til det indkaldte biskopmøde – både vedrørende problemerne med 

manglende registreringer og spørgsmålet om hvad der er ”anden” ved frimenighedernes dåb.  

Ole laver ”spiseseddel” til proceduren.  

Punktet sættes på dagsorden igen til næste møde og foreningen følger op.  

 

8.       Kommende møder – herunder møde med Sdr. Nærå i november. 

Den 26. november kl. 16.30 med indledende bestyrelsesmøde og efterfølgende møde med 

menighedsudvalget i Sdr. Nærå vedrørende det kommende årsmøde, som er i Sdr. Nærå den 25. maj 2019.  

 

9.       Eventuelt 

Der var ingenting til punktet eventuelt.  


