
 

      Årsmøde Stevns Valgmenighed mandag d. 25 marts 2019 

 

Vi mindes her ved årsmødet de af vore medlemmer der i årets løb er gået bort. 

Fra marts 2018 er det. 

Axel Karlshøj Jensen    Bisat d. 27 april.  2018 

Leif Andersen                Begravet d. 23 septemper. 2018 

Troels anker Nielsen     Bisat d. 3 oktober.  2018 

Erling Nielsen                 Bisat d. 27 februar.   2019 

Ingrid Karlshøj                Begravet d. 6 marts   2019 

Inger Wodskov               Urne nedsat     (Støttemedlem)  marts 2019 

Vi vil rejes os og mindes dem.  --------------------------  Ære være deres minde.   Tak. 

Dagsorden, beretning og regnskab indlagt i protokol. 

 

 Beretning indeholder lidt om administration Økonomi,  Dataregler og kirkegaarden. 

Ligningsmødet blev afholdt d. 27 januar 2019.  Vi lignede et beløb på 360.000 kr. 

hvilker er 35.000 mindre end 2018 ligningen.  Det skylde dels at vi denne gang 

benyttede 1,7 % som ligningssats, for at imødekomme den mindre skatteværdi som 

gave ordningen har, Her i 2019 er tallet nærmere 1.4% i ligning for at udligne faldet i 

fradragsværdi. Dertil kommer, at vi har måtte  noterer os en del udmeldelser af 

vores menighed. I efteråret 2018 modtog vi 7 opsigelser af bemyndigelsesbreve og 

kontrakter der var udløbet. Dette, sammen med de medlemmer der i regnskabsåret 

2017-18 gik bort, gav den store tilbagegang i økonomien. Ved sidste årsmøde var vi 

111 aktive betalende, ved dette års ligningsmøde 101 aktive betalende.  I sidste 

kirkeblad beskrev jeg, hvad de udmeldte medlemmers begrundelse overvejende var. 

En af grundende var den store afstand til kirke og menighed. Er man bosat  mere 

end 1 times transport fra menigheden føles det for nogen uvedkommende.  Andre 

begrunder økonomi som en årsag.   Skatteværdien af fradraget viger stadig, og bor 

man i et sogn, hvor der er mange medlemmer i folkekirken, er der som regel også en 



lav kirke skatte procent vi skal konkurrerer med.    Derfor tror jeg, at et kommende  

punkt for bestyrelsen bliver en stilling tagen til et differentieret medlemsbidrag. I 

vores vedtægt er klart formuleret, at det er bestyrelsen der fastsætter ligningen, og 

at det er bestyrelsens opgave at skabe økonomi i Valgmenigheden,  men det 

betyder alligevel for mig, at vi samtidig skal forholde os til en virkelighed.  Når vi ved 

dette årsmøde sætter et punkt på dagsordnen, der hedder Valgmenighedens 

fremtid og aktiviteter, er det netop for at fremkalde en debat om den virkelighed 

der omgiver os.  Med en faldende økonomi, bliver det også tale om at tilpasse de 

omkostninger vi har, og det rammer selvfølgelig direkte ned i de årlige kirkelige 

handlinger. Er vi parate til det, er et af aftenens spørgsmål?? 

Jeg understreger, at det her er mine tanker om udviklingen, i bestyrelsen har det 

kun periferisk været debatteret. Håber vi får input vi kan forholde os til! 

 

Person data forordning.   

I årets løb har vi i Foreningen Frie grundtvigske deltaget i et lille kursus vedr. den 

omtalte person data forordning. I den forbindelse har vi måttet indrette os på de 

nye regler for digital overførsel af attester osv. Kort kan det vel siges, at alt hvad der 

vedrører cpr. Nr må ikke svæve i luften, mail f.eks. Post der kan henføres til hvilken 

religion den enkelte tilhører heller ikke.  Vi har pligt til at udnævne en data ansvarlig 

i bestyrelsen, det er Aksel Bording. Idet det er Aksel det sidder med attester osv. På 

vores hjemadresser kræver reglerne at papirer der vedrører medlemmer skal være 

under lås.  Vi har underskrevet Tavsheds og samtykkeerklæringer for bestyrelse og 

graver.  Det betyder ikke, at vi føler os sikre på at vi ikke kan fanges i en fejl, men 

dem vi har rådført os med siger samstemmende, at første step er, at have udvist en 

vilje til at leve op til reglerne, altså, at der ligger et papir og en lås, og vise frem. 

 

Kirkegaard.    

Gravminder der udgjorde en risiko for at vælte, blev på vores arbejdsdag d. 26 maj 

2018 sikret.   Hvorvidt gravstedsejere på vores kirkegård ved egen kraft har sikret 

deres, ved jeg ikke, men jeg skal her opfordrer til at forvisser sig om problemet. 

Sagen er nu engang berørt, og ved protokollens underskrift, med indlagt referat, er 

forsikringsansvaret placeret. 

 



Vedligehold. 

På årsmødet i 2018 omtalte vi planlagte vedligeholdelses opgaver. Tårnets tag. 

Sætningsskade på hjørnet af kirken. Intet af det det er endnu udbedret.   

Sætningsskaden, bliver det. Men det har ikke været muligt og få entreprenøren med 

den laveste pris herud endnu, det kommer siger han. 

Tårnet derimod bliver ikke som håbet. Prisen på de forslag vi fik, ligger så langt fra 

den virkelighed vi befinder os i, at det er uopnåeligt. Vi taler om 1,5 mill. for 

udskiftning af spåner med f.eks skiffer eller zinktag.  Alene stillads udgør en kvart 

mill. Momsen, som vi ikke får igen, en anden godt og vel kvart mill.   

Det regner ikke ind endnu.  En herboende tømrer mener at kunne lukke lysninger 

indefra med en form for fugemasse,  tårnet kan olieres fra en tanportabel lift. 

Hvilket medfører at vi kan overkomme prisen. Der arbejdes videre på sagen. 

I løbet af 2019 lægger Fibia bredbånd forbi vores ejendomme. Præstegård og graver 

bolig. Et område omkring Lyderslev har modtaget tilskud fra bredbåndspuljen. Vi 

betaler vores indskud for placering af stikket på væggen.  Fremtidigt abonnement 

for brug af forbindelsen betales af lejer.  

Tak 

Vi har alle en tak til Peter for hans indsats med bogholderiet,  Tak til Anne Marie og 

Peters datter som bistår flot når skærmen derhjemme ikke gør som planlagt. Det er 

en stor hjælp for os alle. 

Lejemålet i præstegården kører fint. Judiths område er så fornemt. Tak. 

Tak til køkken personalet.    

Tak til Aksel og Anita. Også for gæstfrihed i Rødvig. 

Tak for samarbejdet i bestyrelsen.  Vi har efterhånden indarbejdet den tradition, at 

afholde møderne lørdag formiddag, for at imødekomme de som har en travl 

hverdag langt fra hjemmet. 

Til alle der bidrager til Stevns valgmenighed:     Tak. 

Pbv.    Hans Dalgaard. 

   



 

 

   

 

  

 


