
2018 Årsberetning for FKOF 
 

Beretning 
FKOF’s roller og opgaver er: a) strategiske 
interesser, hvor bevidstgørelse af menighedsråd, 
præster, ministerium og andre om de frie 
organisationers arbejdsområder og virkemåder; 
b) kirkeindsamling; c) fælles anliggender i forhold 
til kirkepolitiske tiltag og lovændringer; d) 
netværksfunktion.  

Forretningsudvalget har i perioden siden sidste 
årsmøde arbejdet med a) udfærdigelse af 
informationsfolder med en præsentation af de 
frie kirkelige organisationers arbejdsområder og 
virkemåder; b) udarbejdelse af evaluering af 
indsamlingslisten; d) følge udviklingen omkring 
ændring af folkekirkens økonomilov, specielt med 
henblik på rammerne for menighedernes 
muligheder for at samarbejde med frie kirkelige 
organisationer; e) følge 3K uddannelsen; f) 
omlægning af hjemmesiden for indsamlingslisten.  

I forhold til evaluering af indsamlingslisten var 
undersøgelsen todelt, nemlig i forhold til 
organisationerne og i forhold til sogne, præster 
og kordegne. Hovedkonklusionen i forhold til 
organisationerne var, at omlægningen ikke har 
haft den store betydning for organisationernes 
indsamling, og dermed heller ikke den positive 
effekt, som omlægningen skulle medføre. 
Hovedkonklusionen i forhold til sogne, præster og 
kordegne var, at ¾ har regelmæssige 
indsamlinger og 2/3 er inspirerede af listen i 
deres valg af indsamlingsformål. Listen 
kvalificerer dermed indsamlingsvalget. Listen ser 
således ud til at have større betydning for 
brugerne end for organisationerne.  

FKOF har i december 2018 indsendt høringssvar i 
forbindelse med trossamfundsloven og 
ændringerne omkring 
indsamlingsorganisationernes 
fradragsberettigelse. I høringssvaret understreger 
FKOF det bekymrende i, at der med de nye regler 
pr. 1. januar 2019 lægges op til, at godkendelse af 
religiøse samfund udenfor folkekirken efter 
ligningslovens §8 A, stk. 2 og §12, stk. 3, 
forudsætter religiøst virke og registrering efter 

trossamfundsloven. I svaret understreger FKOF at 
vores medlemmer er frie, folkekirkelige 
organisationer, som ikke har noget selvstændigt 
og fra folkekirken adskilt religiøst virke, og derfor 
ikke er godkendte efter trossamfundsloven. 
Organisationernes virke baserer sig på 
folkekirkelig opbakning og frivilligt arbejde, og er 
blandt andet finansieret gennem indsamlinger: 
kollekter i kirker og private donationer. På den 
måde bidrager disse organisationer til 
folkekirkens opgave og har tæt tilknytning til 
menighedernes lokale arbejde. Det er ikke 
gennemskueligt, hvor vidt nogle af disse frie 
folkekirkelige organisationer nu står til at miste 
deres godkendelse i henhold til ligningsloves §8 
A, stk. 2 og §12, stk. 3. FKOF mener, at dette ikke 
kan have været hensigten med den ændrede 
lovgivning, og derfor burde ændres. 

Der er udsendt skabelon til indsamlingslisten til 
menighedsråd og sognepræster (september), og 
et nummer af FKOF’s nyhedsbrev ’aktuel 
orientering’ (oktober).  

Medlemsorganisationer 
FKOF har ved udgangen af 2018 i alt 50 
medlemsorganisationer. 

Navne, tal, udvalg m.v. 

Forretningsudvalget og valgperioder 
 Ulrik Piltoft (FDF, valgt 2016-2020)  

 Peter Nord Hansen (IM, valgt 2016-2020)  

 Birthe Juel Christensen (FKN, valgt 2017-
2021)  

 Morten Christensen (Eksistensen, valgt 
2017-21).  

 John E. Hansen (Livsværk, valgt 2015-
2019)  

 Jonas A. Jørgensen (DMR, valgt 2015-
2019)  

 

Repræsentation: Birthe Juel Christensen 
repræsenterer FKOF i Folkekirken.dk. Ulrich Piiltoft 
repræsenterer FKOF i 3K uddannelsen på 
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.  

Revisor: Egon Christiansen, tidligere DSUK 



 

Forretningsudvalgets mødevirksomhed 
Forretningsudvalget (FU) har siden sidste årsmøde 
holdt FU-møder den 16. maj 2018, 20. august 2018, 
30. oktober 2018 og 12. december 2018.    

 

Økonomi 
Regnskabet 2018 har kontingentindtægter på 70.000 
kr. og udgifter på kr. 83.500 kr. Formuen er ved årets 
slutning på 153.207 kr. og resultatet er et underskud 
på 13.500 kr. Dette budgetterede underskud 
grundes i den ekstraordinære udgift i forbindelse 
med evaluering i forbindelse med omlægningen af 
indsamlingslisten.    

  

 

Jonas Adelin Jørgensen, formand 


