
Referat fra generalforsamling i  

Balle Valgmenigheds Kirke 

Den 04 marts 2014. 

1. Else bød velkommen og foreslog at vi sang Velkommen lærkelil. 

 

2. Derefter blev Pia Johansen og Jens Kristensen valgt som stemmetæller. 

 

3. Bestyrelsen foreslog Frode Kristensen som ordstyrer, og han blev valgt. 

 

Frode kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

4. Formandens beretning, se bilag. 

 

5. Orientering fra kasseren, bestyrelsen blev på generalforsamlingen i 2012 pålagt at 

arbejde med at få det tilgodehavende nedbragt, dette mener bestyrelsen er 

lykkedes, der er pt. et udstående på godt kr. 3000,- 

 

Fremover kan man ikke lave private aftaler med graveren, om pasning af grave. 

Man kan dog stadig vælge at passe et gravsted selv. 

 

Bestyrelsen har lavet en aftale med Erhvervsrevision Midt her får vi hjælp af, Inge 

Marie Nielsen, med regnskabet. 

Alle regninger kommer til kasseren og betales af kasseren, Inge Marie udbetaler løn 

og laver vores regnskab. 

Alle tvivls spørgsmål bliver fremlagt og drøftet i bestyrelsen. 

 

Der er en gravfonds kassebog i Vejle vestegns gensidige hjælpekasse (Balle 

Sparekasse) Der laves en aftale med Balle Sparekasse vedr. indbetaling på 

Gravfondsbogen. 

 

Betalingsbetingelser i Balle Valgmenighed: 

-Ved ophør af medlemskab og ved dødsfald skal udsendte girokort betales. 

-Udmeldelse kan kun ske pr. 01 januar. 

-Der betales 2% af den skattepligtige indkomst, også når man sidder i uskiftet bo. 

-Medlemsbidraget for 2014 beregnes af skattepligtig indkomst for 2012. 

-Første medlemsbidrag opkræves året efter man er fyldt 20 år. 

-For studerende opkræves 2 x 500 kr. pr. år. 

-Minimumsmedlemsbidrag er 2 x 500 kr. pr. år. 



-Betaling til forfaldsdato, som er 01/04 og 01/10. 

Er der tvivlsspørgsmål vedr. betaling af medlemsbidrag kontakt da kasseren. 

 

Her efter gennemgik Inge Marie regnskabet, se bilag. 

 

Efter gennemgang af regnskabet bad vores præst Maria om ordet, se bilag. 

 

Herefter er der spørgsmål til beretning og regnskab. 

 

-Formanden nævnt i beretningen at der skal laves et værelse og toilet i 

præstegården, og der skulle frembringes tilladelse, hvilke tilladelser er det der skal 

til? 

Der skal ansøges om byggetilladelse til ombygning, og der er ved at blive 

fremskaffet tegninger fra kommunen til en ansøgning. 

 

-Kan Valgmenighedens konto nr. ikke komme på hjemmeside? 

Det kan den godt. 

 

-Hvis man har en aftale om prisen på en gravfondskontoen, vil den stige over år? 

Nej, den pris man aftaler gælder for de år man aftaler, og vil ikke stige. 

 

-Kan kirkebladet og regninger ikke sendes digitalt? 

Der er i dag mulighed for at få kirkebladet digitalt, medhensyn til indbetaling af 

medlemsbidrag, er der i år sendt et brev med kirkebladet vedr. indbetaling. 

 

-Kan prædiken ikke lægges på hjemmesiden? 

Man kan i enkelte tilfælde kontakte Maria, hvis man ønsker en prædiken tilsendt på 

mail. 

 

-Begrundelse for at man kun kan melde sig ud pr. 01/01, hvorfor er det ikke ligesom 

i folkekirken, her kan man melde sig ud fra dag til dag? 

 Balle Valgmenighed er ikke folkekirken, og vi har talt med Foreningen af danske 

valgmenigheder, og der er ikke noget i vejen for af vi gør som vi gør, og vi mener 

ikke det er urimelig at man kun kan melde sig ud pr.01/01. 

 

-Gennemsigtighed ved udskrivelse af girokort? 

Det er kasseren og kun kasseren, bestyrelsen mener det er vigtig at det kun er en 

person der gør det, pga. fortrolighed omkring disse oplysninger, der udskriver de 

beløb der skal betales i medlemsbidrag, og der foretages ikke ligning, der tages 1% 

af den skattepligtige indkomst pr. 01/04 og 01/10. 

 

 



 

-Betaling ved dødsfald? 

De girokort der er sendt ud skal betales, der er ikke nogen der tidligere har fået 

penge tilbagebetalt. 

 

-Kan der betales forud? 

Det kan man ikke, det vi betaler i år er beregnet af den skattepligtige indkomst for 

2012. Hvis man melder sig ind i første halvår, betaler man første gang den 01/10 

samme år, melder man sig ind i sidste halvår betaler man første gang 01/04 året 

efter. 

 

-Ind- og udmelding sker ved henvendelse til præsten. 

 

-Kan vedtægterne ikke komme på hjemmesiden? 

Det kan de godt, men bestyrelsen vil gennemarbejde vedtægterne, og når dette 

arbejde er færdig, og de er vedtaget på en generalforsamling vil de blive lagt på 

hjemmesiden. 

 

-Kan aktiviteterne ikke komme i Bredsten sogneblad? 

Bredsten Sogneblad kommer forskudt af vores kirkeblad, men de aktiviteter de er 

planlagt kan godt komme i Bredsten Sogneblad. 

Alle aktiviteter er lagt ud på www.7182.dk. 

 

-Der efterlyses nogle visionsaftener. 

Det vil bestyrelsen prøve at efterleve. 

 

Beretning og regnskab blev enstemmig vedtaget. 

 

6. Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse. 

Da Ruth Svane har valgt at trække sig fra bestyrelsen, har vi snakket med Mette 

Kramer, som var suppleant, men hun ønskede ikke at træde ind i bestyrelsen, der 

for skal der vælges 5 personer, 4 der er valgt for 2 år og 1 der er valgt for 1 år. 

På valg er  

Ingvardt H. Johansen, modtager genvalg - Valgt for 2 år. 

Helga Johansen, modtager genvalg-  Valgt for 1 år. 

Henrik Mikkelsen, modtager genvalg- Valgt for 2 år. 

Anne Kirstine Iversen, modtager genvalg- Valgt for 2 år 

Henriette Lund, nyvalgt-  Valgt for 2 år. 

 

 

http://www.7182.dk/


 

Valg af suppleanter 

1. Brian Søgaard 

2. Karin Jürgensen 

Der var 38 gyldige stemmer og 3 ugyldige. 

8. Valg af revisorer. 

På valg var Jens Åge Nielsen, og han ønskede ikke genvalg. 

Astrid Kristensen blev valgt for 2 år. 

 

9. –Er der nogen sammenhæng mellem dem der har meldt sig ud og dem som har 

skyldt Valgmenigheden penge? 

Der er ingen sammenhæng, dem der har meldt sig ud er ikke dem som har skyldt 

Valgmenigheden penge, der ligger andet til grund for deres udmeldelse. 

 

-Kan man ikke offentliggøre hvem der er melder sig ind i Valgmenigheden i løbet af 

året? 

Det vil vi ikke gøre, det er en privat sag. 

 

Ordstyreren takkede for en god generalforsamling. 

 

Derefter var der kaffe og der blev sunget et par sange. 

Den blå anemone og Du som har tændt millioner af stjerner. 

 

 

Anne Kirstine Vestergaard Iversen. 

 

 

Underskrevet af ordstyrer den.  

 

 

Frode Kristensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


