Afskrift af landemodeprotokollen den 13. juni 2018.
Landemodesalen i Maribo Domkirke.
Tilstede: Stiftsamtmand Helle Haxgart, biskop Marianne Gaarden, domprovst Anne Reiter, provst Bjarne A.
Madsen, provst Johannes Olav Kruse Kristensen, provst Michael Fagerlund, stiftskontorchef Carsten Kruse
og specialkonsulent Trine Frydkjær Paulsen.

Dagsorden:
1. Godkendelsen af dagsorden.
2. Prædikant ved næste års Landemode.
3. Godkendelse af årsregnskab og vedtægtsændringer for Strandkirken ved Marielyst.
4. Afskaffelse af Landemodeprotokollen i bogform.
5. Kort orientering fra stiftet v/biskoppen.
6. Kort orientering fra stiftets provster.
7. Kort orientering fra stiftsamtmanden.
8. Eventuelt.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden.
Under pkt. 3 skal tillige godkendes et nyt bestyrelsesmedlem.
Ad 2) Prædikant ved næste års Landemode.
Domprovst Anne Reiter med provst Johannes Olav Kruse Kristensen som suppleant.
Ad 3) Godkendelse af årsregnskab og vedtægtsændringer for Strandkirken ved Marielyst.
Michael Fagerlund oplyste, at regnskabet ser korrekt ud. Årets overskud er på 43.000 kr. Regnskabet er
revideret af deres interne revisor.
Formanden er foreslået, at regnskabet udvides med en post til hensættelser.
Regnskabet anbefales godkendt.
Vedrørende vedtægtsændringer er der primært tale om ”lovliggørelse” af hidtidig praksis, bl.a. er historiske
oplysninger om stiftelsens bestyrelse fjernet.
I ny § 3 nedsættes et forretningsudvalg og i § 3, stk. 2 oplyses om udvalgets kompetencer.
Regnskabsåret er ændret til kalenderåret.
Regnskabet og vedtægtsændringerne godkendes. Der skal udarbejdes en allonge om, at vedtægterne er
godkendt – Michael Fagerlund udarbejder denne.

Nyt bestyrelsesmedlem, Steen K. Rasmussen, godkendes.
Ad 4) Afskaffelse af Landemodeprotokollen i bogform.
Forslaget blev nedstemt.
Ad 5) Kort orientering fra stiftet v/biskoppen.
Stiftets store udfordring er, at der er mange gamle kirkebygninger at vedligeholde. Stiftets teologiske
konsulent, Karen Marie Leth-Nissen, er med i et forskernetværk, der beskæftiger sig med
brugen/vedligeholdelsen af gamle kirkebygninger i landdistrikterne.
Vi skal nytænke og tænke mere end kirke.
Ad 6) Kort orientering fra stiftets provster.
Michael Fagerlund – Falster provsti:
Der er udskrevet udfyldningsvalg i Nordvestfalster Pastorat.
Flere steder i sognene er der problemer internt i menighedsrådet. Der er behov for ny lovgivning, som giver
mulighed for ekskludering af menighedsrådsmedlemmer.
Der er afholdt provstiseminar, hvor Mariannes tanke om at bevare præstegårdene i de små landsogne blev
drøftet.
Mulig nedsættelse af el-afgiften bør tages op i bispekollegiet og af Landsforeningen.
Johannes Olav Kruse Kristensen – Lolland Østre Provsti:
Der skal afholdes møde med præsterne i Radsted-Tårs og Sakskøbing pastorater omkring regulativer.
Der skal ansættes en ny provstisekretær.
Provstiudvalget er i forhandlinger med Sakskøbing Sogns Menighedsråd om kontorer i den nye sognegård.
Bjarne A. Madsen – Lolland Vestre Provsti:
Der bliver slået en ny fast stilling op i Nakskov.
F2 er endnu ikke udfoldet helt og giver nogle udfordringer for provstiudvalgsmedlemmerne.
Der er mange nye it-platforme, som skal implementeres på samme tid.
Anne Reiter – Maribo Domprovsti:
Der er startet en ny pilgrimspræst.
Fælles projekt i provstiet om minikonfirmandforberedelse har været en succes.
Fem menighedsråd i provstiet deltager i Kirkeministeriets forsøgsramme 5.
Der er udsendt en høring om sammenlægning af Rødby-Ringsebølle og Nebbelunde-Sædinge pastorater.
Ad 7) Kort orientering fra stiftsamtmanden.
Det er Helle Haxgarts sidste landemode, da Statsforvaltningen nedlægges pr. 1. april 2019 og hun stopper
som direktør med udgangen af september 2018.

Stiftsamtmand-funktionen kommer formentlig til at ligge hos Ankestyrelsen.
Statsforvaltningen har udviklet en digital løsning ift. faderskabsanmeldelser.
Ad 8) Eventuelt.
Intet.

