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Referat fra mødet i stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift d. 22. februar 2018 

I mødet deltog Ebbe Balck Sørensen, Knud Erik Rasmussen, Michael Fagerlund, Steen Henriksen, Susan 
Rasmussen, Marianne Gaarden, Rebekka Kristensen, Susanne Møller, Anne Reiter, Carsten Kruse, May-Brit 
Buchardt Horst, Susanne Høegh Nielsen, Birthe Gundhild Friis og Jakob V. Edvardsen (ref.) 
 
Korshærspræst Kathrine A. Brorsen deltog ved punkt 2 og Marianne Schwartz deltog ved punkt 3. 
 
Per Møller og Niels Reinhold Nielsen deltog ikke. 
 
1.  Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Præsentation af korshærspræstestillingen. 
 Korshærspræst Kathrine A. Brorsen præsenterede sig selv og stillingen i Lolland-Falster. 
 
3. Ny hjemmeside – orientering v/Marianne Schwartz 
 Marianne Schwartz fortalte om baggrunden, brugerundersøgelserne inden opstart samt  
 statistik for brug af hjemmesiden. 
 
4. Økonomi 
 4.1. Orientering 
  4.1.1. Bevilgede lån 1. januar – 31. januar 2018. (Ingen nye lån bevilget i  
   perioden) 
   Taget til efterretning. 
  4.1.2. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. januar 2018. 
   Taget til efterretning. 
  4.1.3. Størrelsen på kapitaler og udlånsprocenten. Slået sammen med punkt  
   4.1.4. 
   Carsten Kruse gennemgik bilag 4.1.3. Ebbe Balck Sørensen uddybede mht den aktuelle  
   rentesituation. Susanne Nielsen efterlyste en uddybelse fra kapitalforvalterne ved valg  
   af værdipapirer. Ebbe gennemgik uddelte bilag med kapitalforvalternes resultater og  
   vurdering af afkastet de kommende 12 mdr. Det blev foreslået at have Pouli Pedersen  
   med på Skype til næste år. Det blev også foreslået at Pouli Pedersen kunne inviteres til  
   et møde med provstierne. 
  4.1.4. Fastsættelse af ind- og udlånsrente 2019 – udviklingen i stiftets  
   kapitaler. 
   Susanne Høegh Nielsen gennemgik et regneark med prognoseeksempler på forskellige  
   ind- og udlånsrentesatser på projektoren. Det blev vedtaget af fastsætte udlån til 1,5%  
   og indlån; 1 %. 
  4.1.5. Størrelsen for det bindende stiftsbidrag 2019. 
   Det blev vedtaget at fastholde bidraget på kr. 945.000 svarende til ca. 0,7%. 
  4.1.6. Årsrapport 2017 for stiftsmidlerne. 
   Årsrapporten blev delt ud til mødet. Stiftsrådsmedlemmerne gennemgår årsrapporten 
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   indenfor en uge inden godkendelse. 
  4.1.7. Ændret bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedeskapitaler. 
   Ebbe Balck Sørensen forklarede baggrunden og de nye muligheder som bekendtgørelsen  
   åbner for. Kapitalforvaltningsudvalget vil vente med at investere i erhvervsobligationer  
   til efter næste møde som er i form af en konference. 
  4.1.8. Orientering om ny kontraktperiode for KAS-GIAS. 
   Taget til efterretning. 
  4.1.9. Budgetter for udvalgene under stiftsrådet. 
   Budget 2018 fra Religionspædagogisk udvalg blev delt ud. Taget til efterretning.  
   Marianne Gaarden bemærkede at budgetterne for præstekurser og kommunikation er  
   for små. Muligheder for minimering af udgiften til Pilgrimshuset blev drøftet. Det blev  
   også drøftet om stiftsrådet skal hæve det bindende stiftsbidrag. 
  4.1.10. Budget for funktionspræsterne, foranlediget af en ansøgning fra korshærspræsten til  
   organist til varmestuen v/Marianne Gaarden 
   Marianne Gaarden forklarede, at der er for mange ansøgninger fra funktionspræster til  
   biskoppen på små beløb, som fx til køb af en enkelt bog. Det blev vedtaget at  
   funktionspræsterne kan få et beløb på 2-3000 kr, som de selv disponerer over og  
   efterfølgende afrapporterer om brugen af til stiftsrådet. Funktionspræsterne skal    
   forinden indsende et budget. Det blev vedtaget at sætte kr. 7.500 af til sygehuspræsten. 
   Det blev nævnte at studenterpræsten ikke bruger sin bevilling fuldt ud. 
 
 4.2. Ansøgninger 
  4.2.1. Ansøgning om økonomisk støtte til Den kirkelige filmpris Gabriel 2018. 
   Der meddeles afslag. 
 
 4.3. Afrapportering ved bevillinger 
  4.3.1. Bevilling på kr. 5.000 til ”Workshop for tekst og musik” er returneret da projektet ikke  
   blev gennemført. 
   Taget til efterretning. 
 
5. Årshjul for stiftsrådet v/Susanne Møller. 
 Susanne Møller fortalte at medlemmerne af stiftsrådet er velkommen til at komme med forslag til  
 punkter til årshjulet. Taget til efterretning. 
 
6. Orientering om Pilgrimshusets økonomi m.m. v/Anne Reiter. 
 Carsten Kruse gennemgik økonomibilaget. Marianne Gaarden efterspurgte ideer til at kunne skille os af  
 med Pilgrimshusets lån. Anne Reiter forklarede om aktiviteterne i Pilgrimshuset som giver overskud, 
 men der mangler mandskab bl.a. i form af en ny pilgrimspræst. Cafédriften har været berørt af  
 istandsættelsen/lukningen af søbredden i området. Vandringer, herberg- samt retræteaktiviteter ser ud  
 til at gå en lys tid i møde. 
 
7. Godkendelse af forretningsorden for stiftsrådet. 
 Godkendt. 
 
8. Lolland-Vestre Provstis fremtid – herunder provstestillingens placering v/Marianne Gaarden 
 Provsten er indstillet på at skulle flytte fra Fejø. Biskoppen ville gerne høre stiftsrådets holdning samt 
 Lolland Vestres provstiudvalg inden, der træffes beslutning om en flytning af provstestillingen. 
 Marianne Gaarden foreslog at stillingen flyttes til Sankt Nikolaj i Nakskov. Provsteforeningen anbefaler  
 at provstestillingen placeres i et pastorat med flere præstestillinger. Betænkning 1527 om  
 provstestillingen anbefaler, at provstikontoret er fast placeret et centralt sted i provstiet uafhængigt af,  
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 hvor provsten er ansat som præst. Der var tilslutning til at flytte provstiet til Nakskov. 
 
9. Valg af stiftsrådets repræsentant til SYLF (Fælles skoletjeneste i Lolland-Falsters Stift og Stege- 
 Vordingborg Provsti). 
 Susanne Møller blev valgt. 
 
10.  Valg af stiftsrådets repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp v/Susan Rasmussen 
  Susan Rasmussen blev valgt. 
 
11.  Ændring af dato for stiftsrådsmødet i september. På grund af sammenfald med provsternes årsmøde  
  foreslås det at flytte stiftsrådets møde til tirsdag d. 25. september, kl. 10:00. 
  Vedtaget. 
 
12.  Menighedsrådenes vedligeholdelse af bygningsmassen v/Marianne Gaarden 
  Punktet drøftedes under punktet ”Orientering ved biskoppen”. 
 
13.  Rådgivning af menighedsrådene ved større byggesager – konsulenternes rolle i forhold til de  
  museale værdier og menighedsrådenes udgifter til rådgivningshonorarer v/Michael Fagerlund 
  Punktet blev udsat til næste stiftsrådsmøde. 
 
14.  Middelalderkirker som mulig verdensarv – ansøgning til tentativlisten. 
  Punktet drøftedes under punktet ”Orientering ved biskoppen”. 
 
15.  Orientering fra det hidtidige udvalg for ”Udveksling med Mecklenburg”. 
  Taget til efterretning. 
 
16.  Indbydelse til konference om teologi og ledelse 20.-22. nov. 2018. 
  Marianne Gaarden og Michael Fagerlund gjorde opmærksom på at konferencen har sammenfald med  
  andre møder. Det forventes at datoerne for konferencen bliver flyttet. 
 
17.  Indbydelse til konference om ”Vi af samme sind” d. 7. maj 2018. 
  Indbydelsen lægges på stiftets hjemmeside. 
 
18.  Orientering ved udvalgene 
  18.1. Møde i Stifternes Kapitalforvaltning v/Ebbe Balck Sørensen. 
    Punktet blev drøftet under punkt 4. 
  18.2. Opdateret oversigt over udvalg under stiftsrådet. 
    Religionspædagogisk Udvalg har bemærket, at de er kede af at Anne Birgitte Villadsen  
    stopper i udvalget pga. pensionering.  
    Et par fejl på oversigten rettes. 
 
19.  Orientering ved formanden 
  19.1. Link fra Landsforeningen af menighedsråd vedr. nedsættelse af udvalg samt  
    fastsættelse af det bindende stiftsbidrag. 
    Taget til efterretning. 
  19.2. Forslag til nye udvalg v/Susanne Møller. 
    Tages op igen til næste møde. 
  19.3. Mødereferater på hjemmesiden og en kort årsberetning i stiftsrådet v/Susanne  
    Møller. 
    Susanne Møller foreslog, at mødereferater fra udvalgene under stiftsrådet lægges på  
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    stiftets hjemmeside. Ydermere foreslog hun at udvalgene skulle aflægge en kort  
    årsberetning i stiftsrådet efter hvert år. 
 
20. Orientering ved biskoppen. 
 - Biskoppen nedsætter et ”Gudstjenesteudvalg” med et par præster, et par kirkemusikkere og et par 
  læge medlemmer til at skabe opmærksomhed og debat i stiftet om den reformproces af højmessen, 
  som bispekollegiet er i gang med.  
 - Lolland-Falsters Stift er det område i landet hvor der er flest (middelalder) kirker pr. medlem.  
  Biskoppen anbefalede derfor, at der nedsættes et ad hoc udvalg til at arbejde med problemstillingen. 
  Den nyansatte teologiske konsulent vil deltage i dette arbejde. 
 - Marianne Gaarden takkede Susanne Møller for at have sendt blomster ifm. tidligere stiftsrådsmedlem  
  Mette Tangaa Jensens dødsfald. 
 - Biskoppen oplyste at Johannes Olav Kruse Kristensen er ansat som ny provst i Lolland-Østre Provsti.  
 - Marianne Gaarden rejser til Thailand og Dubai i marts i forbindelse med DSUK. 
 
21. Eventuelt 
 Intet at berette. 
 
Med venlig hilsen 

 
Susanne Møller 
Stiftsrådsformand 


