Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 25. september 2018 - d. 25-09-2018 kl. 09:30 til 12:30
Deltagere: Steen Erik Henriksen, Knud-Erik Rasmussen, Rebekka Maria Brandt Kristensen, Niels Reinhold
Nielsen, Ebbe Balck Sørensen, Susanne Høegh Nielsen, Michael Fagerlund, Per Møller, Trine Frydkjær
Paulsen, Marianne Gaarden, Birthe Gunhild Friis, Jakob V. Edvardsen
Afbud: Carsten Kruse, Susan Rasmussen, May-Brit Buchardt Horst, Susanne Møller, Anne Birgitte Reiter

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med 3 nye punkter:
punkt 6.A., 11.A. samt 13.A. som kan findes nederst
i referatet.

2 - Karen Marie Sø Leth-Nissen fortæller om sit
arbejde som teologisk konsulent og pilotprojektet
med kirkebygningerne

Karen Marie Sø Leth-Nissen fortalte om hendes virke
som teologisk konsulent i stiftet samt om
hendes erfaringer hidtil. Hun fortalte om at komme
med gode idéer og inspiration til menighedsrådene
som også selv er idérige. Der er et samarbejde med
Kirke på Landet.

3 - Økonomi: Bevilgede lån 1. januar - 31. august
2018

Taget til efterretning

Sager:
Oversigt over bevilgede lån i stiftsmidler i 2018 (2018
- 7248)
Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2018

4 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr. Diverse punkter på regnearket blev gennemgået.
31. august 2018
Funktionspræsterne er nu blevet skrevet på
regnearket. Der kommer også et ekstra punkt for
fængselspræsten på et tidspunkt. Susanne Nielsen
Sager:
Budgetopfølgning Stiftsråd 2018 (2018 - 7245)
Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd 2018

foreslog, at stiftsadsministrationen hvert år (nov.
eller dec.) skriver til alle funktionspræster og
stiftsudvalg, at budget 2 år frem i tiden skal
indsendes til stiftsadministrationen inden 1.
feburar (Inden 1/2-19 indsendes budgetønske for
2020). Senest 1. marts skal stiftsrådet udmelde
det bindende stiftsbidrag for det kommende år, og

i den forbindelse har vi brug for budgetønsker fra
alle. Taget til efterretning.

5 - Økonomi: Størrelsen af kapitaler og
udlånsprocenten, 2, kvartal 2018

Sager:
Stiftsmidlerne 2018 (2018 - 9798)

Susanne Nielsen havde efterspurgt en opdeling af
noten for punktet "Renteindtægter (bank mv.)" i et
beløb for 2017 og et for 2018 således at det ville give
et bedre overblik. Den nye note var ikke nået at
ankomme inden stiftsrådsmødet og eftersendes
derfor. Taget til efterretning.

Bilag:
Stiftsmidler 2018 2kvt

6 - Økonomi: Nysted Menighedsråd, ansøgning om Knud Erik Rasmussen fortalte om de problemer der
låneforhøjelse
har været med projektet. Det skal indskærpes
overfor menighedsråd at E-mails skal sendes fra
menighedsrådets egen E-mailadresse og ikke fra
medlemmers private- eller arbejds-E-mailadresser.
Sager:
Låneforhøjelsen blev bevilget.
Nysted-Vantore MR - renovering af spir på Nysted
kirke (2018 - 5309)
Bilag:
Fremsend Låneansøgning.; forhøjelse kr. 3 mill.,
Nysted Kirkes spir (STPR F2 155466), Ansøgning på
nye midler

7 - Økonomi: Pilgrimspræstens forslag til årsbudget Marianne Gaarden foreslog at de kr. 5.000,- vedr.
kursusudgifter inkl. transport kunne dækkes af
biskoppens kursuskonto. De kr. 2.000,- vedr. Udstyr
er en engangsudgift. Budgettet blev godkendt.
Sager:
Pilgrimspræsten forslag årsbudget (2018 - 18743)
Bilag:
Fwd Forslag til årsbudget, Årsbudget Pilgrimspræst,
ATT00001

8 - Økonomi: Stiftsudvalget for Diakoni, årsrapport Susanne Nielsen fortalte at udvalget trænger til
2017
medlemmer som kan og vil deltage. Hun foreslog at
udvalgene kunne have en sekretær fra
stiftsadministrationen. Der blev spurgt om der er
andre fra stiftsrådet som vil deltage i
Sager:
Diakoniudvalget.
Stiftsudvalg for Diakoni 2018 (2018 - 6576)
Bilag:
Intet emne, Årsrapport for Stiftudvalg for Diakoni
2017

9 - Økonomi: Sorggrupper i stiftet. v/Marianne
Gaarden

Marianne Gaarden uddybede dette punkt. Hun
spurgte om Birgitte Flensburg kunne være supervisor
for præster som vil starte sorggrupper op. Der
mangler sorggrupper i stiftet.Per Møller ville være
interesseret. Rebekka Kristensen foreslog at man
kunne have en grupper pr. provsti. Marianne
Gaarden foreslog at økonomien vedr. Birgitte
Flensburgs deltagelse kunne ligge under
Diakoniudvalget. Stiftsrådet var positivt stemt over
forslaget. Der bevilgedes kr. 10.000,- som
enkeltansøgning svarende til kr. 1.000,- pr. måned i
10 måneder.

10 - Økonomi: Betaling af abonnement til Societas
Birgitta Europe v/Birthe Friis (Opfølgning på punkt
fra sidste møde)

Birthe Friis fortalte om foreningens aktiviteter bl.a.
her i stiftet. Birthe Friis indhenter budget/
årsberetning således, at der ikke er tvivl om, hvad
pengene går til. Det besluttedes at lægge
omkostningen under budgettet for religionsmøde.

Sager:
Stiftsrådsmødet d. 25. september 2018 (2018 25804)
Bilag:
Punkt til Stiftsrådsmødet i september

11 - Økonomi: Temadag om økonomi for stiftsråd Michael Fagerlund uddybede dagens program.
og PU den 6. oktober 2018 (Opfølgning på punkt fra Stiftsrådets medlemmer minder deres respektive
sidste møde)
provstiudvalg om tilmelding. Marianne Gaarden vil
deltage i temadagen.

12 - Økonomi: Ansøgning om økonomisk støtte til
konference for kristne og muslimske ledereiI
danmark 2018

Der meldes afslag.

Sager:
Ansøgning om Økonomisk Støtte til KMS konference
2018 (2018 - 19568)
Bilag:
Ansøgning om økonomisk støtte 2018

13 - Økonomi: Ansøgning om økonomisk støtte fra
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

Der blev bevilget kr. 5.000,- til leje af stand.

Sager:
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads - ansøgning
til stiftsrådet (2018 - 24681)
Bilag:
FK_Rekruttering_2017_Broc, Rapport_Folkekirken
som attraktiv arbejdsplads_Kvalitativ analyse ifm.
rekruttering_09.05.2017, Jeg vidste ikke, at præstens
arbejde er så spændende, Præsteforeningens blad
16.3..2018, Regnskab 2017 Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads 16.4.2018, Ansøgning til stiftsrådet
2019 Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

14 - Evt. indkaldelse af suppleant ved formandens
fravær. v/Steen Henriksen

Forretningsorden skal tilrettes med et punkt vedr.
indkaldelse af suppleanter. Trine Frydkjær Paulsen
laver udkast til ny forretningsorden, som
efterfølgende skal godkendes af stiftsrådet.

15 - Felters bibliotek: Fremtidig placering eller
afhændelse v/Michael Fagerlund

Michael Fagerlund fortalte at der er mulighed for at
biblioteket kan flyttes til Sakskøbing og at
menighedsrådet er positive over for dette. I så fald
skal biblioteket doneres til Sakskøbing. Der var
enighed om at der skal sorteres i biblioteket inden
det flyttes ud af stiftsadministrationen. Efter
sorteringen vil stiftets præster kunne plukke af de
frasorterede bøger. Michael Fagerlund kontakter
Bendicht Mader og oplyser ham om at biblioteket
skal flyttes til Sakskøbing.

16 - Invitation til konference for kristne og
muslimske ledere i danmark

Der var umiddelbart ikke nogen af stiftsrådets
medlemmer som vil deltage i denne konference.
Marianne Gaarden foreslog at man kunne give
Merete Bandak, Kasper Høyer og Bjørn Ohlendorff
Krohn mulighed for at deltage da de alle har med
Sager:
migrantområdet at gøre. Kasper Høyer deltager i
Kristne og muslimske ledere i Danmark 2018 (2018 - konferencen.
18742)
Bilag:
Konference for kristne og muslimske ledere i
Danmark 2018, KMS rapport 2017_web, Indbydelse
til KMS 2018

17 - Skoletjenesten: Kirkeministeriets
bemærkninger til vedtægterne

Marianne Gaarden uddybede punktet. Trine
Frydkjær Paulsen tager kontakt til Stege-Vordingborg
Provsti vedr. dette.

Sager:
Fælles skoletjeneste (2018 - 15346)
Bilag:
Til Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift. vedr.
skoletjeneste, Til Roskilde Stift og Stege-Vordingborg
Provsti

18 - Helsingør Stiftsråds kommentarer til
bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af
menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og
stiftsråd m.v.

Knud Erik Rasmussen fortalte at dette punkt var på
Budgetsamrådets dagsorden. Ministeriet tager hånd
om dette emne inden næste Budgetsamråd.

Sager:
KM - høring om udkast til bekendtgørelse om diæter
m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg,
budgetudvalg og stiftsråd m.v. (2018 - 24201)
Bilag:
Aktdokument, Endelig udgave af brev til KM

19 - Fællesmødet i Christianskirken d. 27. oktober,
Haderslev Stift

Steen Henriksen kontakter Susanne Møller og hører
om hun har modtaget et program til fællesmødet.

Sager:
Fælles stiftsrådsmøde den 27. oktober 2018 i
Christianskirken i Fredericia (2018 - 4668)
Bilag:
Henvendelse vedr. fællesmødet i Christianskirken
den 27. oktober, Haderslev Stift., Fællesmøde for alle
stiftsråd Christianskirken i Fredericia den 27. oktober
2018

20 - Indbydelse til Folkekirke & Religionsmøde
Steen Henriksen oplyste at dette punkt tages op i
konferencedag for stifterne lørdag d. 30. marts 2019 Religionsmøde udvalget.

Sager:
Folkekirke og Religionmøde (2018 - 529)
Bilag:
Folkekirke og Religionsmøde inviterer

21 - Uddybning af Kirkemusikskolernes ansøgning til Knud Erik Rasmussen oplyste at det er blevet
omprioriteringspuljen (af biskop Henning Toft Bro) besluttet at alle kirkemusikskolernes fortsatte virke
er vigtig.

Sager:
kirkemusikskolernes ansøgning til
omprioriteringspulje (2018 - 24680)
Bilag:
Til alle Stiftsråd - Vedr. kirkemusikskolenes
ansøgning til
omprioriteringspulje{F2#679516#4#679502#8}, Om
Folkekirkens Kirkemusikskoler
2019{F2#680045#1#680043#10}

22 - Debatindlæg af Hans Folkvardt vedr.
Emnet blev drøftet og blev taget til efterretning.
Folkekirkens overforbrug (i Menighedsrådenes Blad
nr. 5, 2018)

23 - Udvalg: Stifternes Kapitalforvaltning v/Ebbe
Balck Sørensen

Ebbe Balck Sørensen fortalte om den aktuelle
situation.

24 - Udvalg: Orientering fra Budgetsamrådet
v/Knud-Erik Rasmussen

Knud Erik Rasmussen refererede om
Budgetsamrådets sidste møde. Referatet fra dette
eftersendes.

25 - Orientering ved formanden

Steen Henriksen læste en E-mail op fra Susanne
Møller til orientering. Han fortalte også om sin
deltagelse i stiftspræstestævnet samt i "Mere end
Kirke" mødet i Majbølle.

26 - Orientering ved biskoppen

Marianne Gaarden fortalte kort om stiftsanalysen fra
Karve og at Carsten Kruse er med i styregruppen.
Hun fortale om samskabelse og ledelse i Folkekirken.
Mobberapporten blev også nævnt.

27 - Eventuelt

Susanne Nielsen ville gerne høre
stiftsrådets holdning til om der kan bruges
stiftsmidler til en dag hvor Charlotte Rørth og Helene
Hæklund taler for/med "almindelige mennesker"
som ikke kommer i kirke. Rebekka Kristensen fortalte
at dette projekt hører under Religionsmøde. Per

Møller foreslog at man også kunne søge midler hos
de lokale sogne.
Marianne Gaarden fortalte at Pilgrimshusets
økonomi var blevet drøftet i Omprioriteringspuljen
og at vi har fået et negativt svar. Når stiftsrådets
nuværende bevilling til Pilgrimshuset udløber vil en
nedtrapning af støtten være at foretrække frem for
et øjeblikkelig stop af støtten.
Marianne Gaarden fortalte at Anne Reiter ønsker at
trække sig fra Religionspædagogisk Udvalg. Johannes
Olav Kruse Kristensen vil gerne overtage efter Anne
Reiter.
28 - Nyt punkt 6.A.: Økonomi: Maribo Domsogn,
låneansøgning, køb samt renovering af ny
præstebolig, Refshalevej 28

Trine Frydkjær Paulsen og Susanne Nielsen fortalte
om sagen. Lånet blev bevilget.

29 - Nyt punkt 11.A.: Økonomi: Budget for bogen
"Kirker på Lolland-Falster"

Marianne Gaarden fortalte om projektet og at hun
ønskede et større oplag.

30 - Nyt punkt 13.A.: Økonomi: Venskabscafeen i
Lindeskovkirken søger om økonomisk støtte til
Integrationslejr.

Punktet blev drøftet men stiftsrådet har ikke mandat
til at støtte dette projekt. Der henvises til at
ansøgerne kontakter Folkekirke og Religionsmøde
med henblik på et samarbejde. Der meldes afslag.

