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Igennem vores forening (Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder) er vi blevet gjort 

opmærksom på en fejl i vores håndtering af medlemmernes bidrag til frimenigheden. Et 

medlemsbidrag skal ifølge SKAT være frivilligt for at være fradragsberettiget, og det kan derfor ikke 

fungere som kontingent. 

Det er selvfølgelig vigtigt at værne om medlemmernes ret til fradrag for bidraget. Ved at indføre et 

særskilt kontingent til sikring af medlemskabet, kan bidraget betegnes som frivilligt og dermed 

fortsat være fradragsberettiget. 

Dette skal fremgå korrekt af vedtægterne, og der skal derfor foretages ændringer i frimenighedens 

vedtægter. 

Bestyrelsen har med rådgivning fra Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder udarbejdet 

forslag til denne vedtægtsændring: 

 

§ 3 Medlemmer 

Som medlem af menigheden kan optages enhver, der opfylder formålsparagraffen og 

som yder et bidrag, der står i forhold til medlemmets skattepligtige indkomst. 

Medlemskabet omfatter endvidere medlemmets børn, dog uden stemmeret, indtil disse 

fylder 15 år. 

 

FORSLAG TIL NY § 3 (ændringer med rødt) 

§ 3 Medlemmer 

Som medlem af menigheden kan optages enhver, der opfylder formålsparagraffen og 

som betaler medlemskontingent. Generalforsamlingen fastsætter det årlige 

medlemskontingent.  

Medlemskabet omfatter endvidere medlemmets børn, dog uden stemmeret, indtil disse 

fylder 15 år. 
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§ 5 Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsfremlæggelse til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemsbidrag 

5. Valg af bestyrelse + suppleanter 

6. Godkendelse af ekstern revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt. 

 

FORSLAG TIL NY § 5: (ændringer med rødt) 

 

§ 5 Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1.   Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsfremlæggelse til godkendelse 

4. Fremlæggelse af indkomstgrundlag og godkendelse af budget 

5. Valg af bestyrelse + suppleanter 

6. Godkendelse af ekstern revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt. 

 

 

 

 

§ 7 Stemmeafgivning 

Ethvert medlem, som er mindst 15 år gammel og har ydet et års bidrag og ikke er i 

restance til frimenigheden, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på 

generalforsamlingen. 

 

 

FORSLAG TIL NY § 7: (ændringer med rødt) 

§ 7 Stemmeafgivning 
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Ethvert medlem, som er mindst 15 år gammel og har været medlem i mindst ét år og 

ikke er i restance til frimenigheden, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på 

generalforsamlingen.  

 

 

 

 

FORSLAG: § 14 foreslås slettet 

§ 14 Bidrag 

Ethvert medlem, som er fyldt 15 år, er pligtig til at yde et årligt bidrag til frimenigheden. 

Det årlige bidrag fastsættes af den ordinære generalforsamling. Det årlige bidrag 

opkræves kvartalsvis. 
 

 

 

 

§ 15 Hæftelser 

Et medlem hæfter ikke for frimenighedens eventuelle gældsforpligtelser udover det 

årlige bidrag. Frimenigheden hæfter ikke for nogen forpligtelser udover med de aktiver, 

der forefindes. 

 

FORSLAG TIL NY § 15: (ændringer med rødt) 

§ 15 Hæftelser 

Et medlem hæfter ikke for frimenighedens eventuelle gældsforpligtelser ud over det 

årlige kontingent. Frimenigheden hæfter ikke for nogen forpligtelser udover med de 

aktiver, der forefindes. 

 


