Mødereferat

Dok.nr.: 110431/17

Referat fra mødet i stiftsrådet den 13. september 2017
I mødet deltog Bent Normann Olsen (formand), Marianne Gaarden, Knud Erik Rasmussen,
Susan Rasmussen, Steen Henriksen, Susanne Møller, Margrethe Tøttrup, Ebbe Balck Sørensen,
Michael Fagerlund, Niels Reinhold Nielsen, Carsten Kruse og Jakob V. Edvardsen (ref.). Anne
Birgitte Reiter deltog i sidste del af mødet.
Mette Tangaa Jensen, Rebekka Kristensen og Per Møller deltog ikke.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 2.2.5. samt 5.
2. Økonomi
2.1. Orientering
2.1.1. Bevilgede lån 1. januar – 15. august 2017.
Taget til efterretning.
2.1.2. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 4. september 2017.
Det blev vedtaget at bilagene vedr. ”Bevilgede lån” og ”status for det bindende
stiftsbidrag” fremover sendes i vandret format i stedet for det nuværende
lodrette. Taget til efterretning.
2.2. Ansøgninger
2.2.1. Ansøgning om økonomisk støtte til opretholdelse af
supervisionsgruppe for fængsels- og arresthuspræster i Roskilde og
Lolland-Falsters Stift.
Der bevilges kr. 6.000 til formålet.
2.2.2. Ansøgning om økonomisk støtte til ”Konference for kristne og
muslimske ledere i Danmark 2017”.
Der bevilges kr. 2.500 til konferencen
2.2.3. Ansøgning om økonomisk støtte til ”Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads 2018”.
Der bevilges kr. 5.000 som skal bruges til messer.
2.2.4. Ansøgning fra Elizabeth Knox-Zeith om økonomisk støtte til deltagelse i
”Society Birgitta Årsmøde i Vadstena”.
Der meddeles afslag da ansøgningen ligger udenfor de formål som stiftsrådet
kan anvende det bindende stiftsbidrag til.
2.2.5. Ansøgning fra korshærspræst om økonomisk støttet til Christianiacykel
til at skabe kontakt til socialt udsatte samt til at synliggøre Folkekirken
på gaden.
Der bevilges kr. 15.000 til en ladcykel.
3. Budget 2018.
Årsrapport 2016 for stiftsmidlerne er ikke blevet sendt til ud stiftsrådsmedlemmerne. Dette
gøres hurtigst muligt. Punktet ”Årsberetning/temahæfte” omdøbes til ”Kommunikation
(årsberetning/temahæfte)”. Budgettet blev godkendt med rettelsen af kr. 20.000 på
punktet ”kørsel m.m. udvalgsmøder”.
4. Fælles Stiftsrådsmøde d. 7. oktober. Program + økonomi.
Invitationen er sendt ud til alle stifter. Stiftsrådene dækker deltagernes omkostninger.
Susanne Møller, Bent Normann Olsen, Knud Erik Rasmussen, Nils Reinhold, Anne Reiter,
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Per Møller, Ebbe Balck Sørensen og Marianne Gaarden deltager blandt andre. Egenbetaling
burde dække alle arrangementets udgifter.
5. Evt. flytning af provstestillingen i Lolland Østre Provsti
Fordele og ulemper ved at lade provstestillingen blive eller flytte fra Radsted til evt.
Sakskøbing eller Toreby/Sundby blev drøftet. Stiftsrådet var i overvejende grad positive
over for at flytte stillingen til Sakskøbing, hvorimod en placering i Toreby/Sundby ikke var
hensigtsmæssig.
6. (tidl. pkt. 5) Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen.
Punktet blev drøftet og det blev besluttet at stiftskontoret forfatter et svar som stiftsrådets
formand underskriver.
7. (tidl. pkt. 6) Gennemgang af omprioriteringspuljen i stiftsrådene.
Skemaer indeholdende div. forslag til ”Oplæg til prioritering af Fællesfondens
omstillingspulje 2018” blev delt ud. Der var enighed om at stiftsrådet vil støtte op om
forslaget fra Roskilde Stift. Roskildes forslag blev gennemgået punkt for punkt. Knud Erik
Rasmussen tager forslag inkl. bemærkninger fra stiftsrådet med til mødet i
Budgetsamrådet d. 14. september 2017.
8. (tidl. pkt. 7) Indbydelse til ”Konference for kristne og muslimske ledere i
Danmark 2017”.
Det blev besluttet at Susan Rasmussen tager afsted som repræsentant for stiftsrådet.
9. (tidl. pkt. 8) Orientering ved formanden
Intet at berette.
10.(tidl. pkt. 9) Orientering ved biskoppen
Marianne Gaarden orienterede om, at hun vil oprette en fond el. lign. hvor der kan doneres
beløb i stedet for udbetaling af honorar når hun holder foredrag uden for stiftet. Fondens
midler skal gå til udvikling af kirkelivet i stiftet. I flere andre stifter har biskoppen et
rådighedsbeløb som finansieres af det bindende stiftsbidrag. Stiftsrådet bevilgede et
rådighedsbeløb til biskoppen på kr. 30.000 for 2018.
11.(tidl. pkt. 10) Orientering ved udvalgene.
11.1.
Stifternes kapitalforvaltning v/Ebbe Balck Sørensen
Ebbe Balck Sørensen udleverede og gennemgik et ark med en oversigt over
afkast og omkostninger. Arket er udarbejdet efter bestyrelsesmødet i Stifternes
Kapitalforvaltning d. 24.08.17.
12. (tidl. pkt. 11) Eventuelt.
Intet at berette.
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