Notat

Stiftsrådet
Dok.nr.: 102680-13
HNN/tabs

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift tirsdag den 24. september
2013
Følgende deltog i mødet:
Bent Normann Olsen, formand (BNO)
Steen Skovsgaard (SSK)
Sognepræst John Andersen (JA)
Erik Rasmussen, næstformand (ER)
Knud Brusgaard Nielsen (KBN)
Domprovst Ole Opstrup(OO)
Stiftskontorchef Helle Samson (HS)
Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN), ref.

Susanne Høgh Nielsen (SHN)
Mette Tangaa Jensen (MTJ)
Sognepræst Michael Fagerlund (MF)
Provst Jens D. Lose (JDL)
Jørn Peter Pejdal (JPP)
Knud Erik Rasmussen (KER)
Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR)

Der var afbud fra Jørgen Ringsing (JR).
Der var udsendt følgende dagsorden til mødet:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi.
2.1
a.
b.
c.
d.

Stiftsmidlerne pr. 31. august 2013, ved Frans Rasmussen (2 bilag)
Bevilgede lån 1. januar 2013 – 31. august 2013 (bilag udleveres ved mødet).
Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og Erik Rasmussen.
Orientering om KAS (bilag i form af referat fra mødet den 21. august 2013 og
nyhedsbrev).

2.2
a.
b.
c.
d.

Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2013 (bilag).
Ansøgning fra Børnefestival 2014 om bidrag til festival april 2014 (bilag).
Dansk Organist og Kantor Samfund søger støtte til Organistbogen (bilag).
Den Danske Skueplads søger støtte på 30.000 kroner til opsættelse af kirkespil af Kaj
Munk i januar 2014 (bilag).
e. Ansøgning fra projekt fælles kirkedag påsken 2014– midler til annoncering (ca. kr.
5.000,-)
f. Fastsættelse af budget for 2014 - oplæg som i budgetforslag til fastsættelse af det
bindende stiftsbidrag 2014 (3 bilag).
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3. Orientering ved formanden.
 Hjemmeside for kirkeruteprojektet – stiftsadministrationen som web-redaktør (bilag).
4. Orientering ved biskoppen.
 Provstestillingen.
 Orientering om besøg i Australien
5. Udvalg.
a. Status fra udvalgene ved stiftsrådets udvalgsmedlemmer
b. Status vedrørende udvalgsstrukturen (bilag).
c. Opdatering vedrørende stiftsdagen 9. november 2013 v/ biskoppen
6. Behandling af tidligere udsendt udkast til høringsvar vedrørende rapport om
Folkekirkens styringsstruktur jf. drøftelse i mødet den 14. august 2013.
7. Status for valg til stiftsrådet v/Helle Samson
8. Eventuelle anbefalinger til det ny stiftsråd.
9. Eventuelt.
________________________________________________________________________
1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Under punkt 2.2.e blev der tilføjet en foreløbig ansøgning af 23. september 2013 fra
projektgruppen bag kirkedagen i domkirken den 2. april 2014 om midler til trykning af
folder, der ønskes udgivet i januar 2014.
Som punkt 2.2.g tilføjedes ansøgning af 17. september 2013 fra Folkekirke og
Religionsmøde om økonomisk støtte til konference for kristne og muslimske ledere.
2.

Økonomi.

2.1
a. Stiftsmidlerne pr. 31. august 2013, ved Frans Rasmussen (2 bilag)
FR oplyste, at der fortsat er problemer med at skabe et korrekt regnskab for 2012.
Rigsrevisionen har forlangt, at der laves et revideret regnskab senest den 1. oktober
2013. Der er fortsat problemer med rapporter til menighedsrådene. Problemerne er
opstået primært i forbindelse med Kommunedata konvertering.
Perioden udviser et overskud på 1.896 mio. kroner. Oversigten er bilag 1 til denne
beretning.
Det samlede afkast af de placerede stiftsmidler har udgjort 4,88 % pr. 31. august
2013.
b. Bevilgede lån 1. januar 2013 – 31. august 2013 (bilag udleveres ved mødet).
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Der var ingen bemærkninger til den udleverede oversigt.
c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og Erik
Rasmussen.
HS oplyste, at der blev afholdt møde i budgetsamrådet den 3. september 2013. Man
udarbejdede bl.a. indstillinger til ansøgninger til omprioriteringspuljen. Puljens midler
kommer fra årlige 2 % besparelser fra stiftsadministrationerne, folkekirkens
efteruddannelser og IT-kontoret. Kirkeministeren står for godkendelse af bevillinger.
Fællesfondens budget bliver fortsat fastsat med en et overskud til brug for
oparbejdelse af midler til betaling af pensioner på kirkefunktionærområdet fra 2017
og frem. De beløb, der er blevet opsparet i de seneste år er næppe tilstrækkelige, og
der vil skulle tages stilling til en forhøjelse at ligningsbeløbet for
fællesfonden/besparelser.
d. Orientering om KAS (bilag i form af referat fra mødet den 21. august
2013 og nyhedsbrev).
ER uddelte oversigt over fordeling af udgifter til administration af KAS. Der er flertal
blandt stiftsrådene for en ligedeling af udgifterne i stedet for en procentandel set i
forhold til de indestående midler. Stiftsrådene skal tage stilling til spørgsmålet, da
det kræver en ændring af vedtægten for samarbejdet i KAS. En ligedeling vil medføre
en stigning fra 10.000 til ca. 33.000 kroner årligt for stiftsmidlerne i LF-Stift. Det er
op til det nye stiftsråd, at tage stilling til spørgsmålet. Argumentet fra tilhængerne af
en ændring er, at udgifterne er nogenlunde de samme uanset hvor store beløb, det
enkelte stift har ind investeret.
ER uddelte oversigt over forrentning af stiftsmidlerne i de to forvaltningsinstitutter.
De er meget lige, og der er ikke p.t. grunde, der taler for at tilføre den ene midler fra
den anden.
2.2
a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2013 (bilag).
HNN oplyste, at der forventes et merforbrug på stiftspræstestævnebevillingen, og at
de 100.000 kroner således ikke vil være helt tilstrækkelige. Der er indkommet skøn
over årets forbrug fra en række øvrige modtagere. Religionspædagogisk Udvalg
forventer et samlet mindre forbrug på ca. 20.000 kroner, men tager forbehold for
kommende overraskelser. Øvrige modtagere forventer at bruge de bevilgede midler.
Uden medtagelse af mindre forbruget på ca. 20.000 kroner og uden fastsættelse af
merforbruget på stiftspræstestævnet udgør de frie midler herefter 62.016,59 kroner,
hvori indgår overskud fra 2012. Status på disse poster forventes kendte til mødet i
november måned 2013.
Der foreligger beslutning fra stiftsrådet fra juni måned 2013 om en bevilling på
46.500 kroner finansieret via budget 2013/2014 til kirkedagen den 2. april 2014.
Bevillingen vil blive anført på oversigten til næste ordinære møde. Der er kalkuleret
med 30.000 kroner til området i 2014, jf. budgetoplæg fra februar 2013 til brug for
fastsættelse af stiftsbidraget for 2014.
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b. Ansøgning fra Børnefestival 2014 om bidrag til festival april 2014 (bilag).
Det besluttedes at meddele afslag.
c. Dansk Organist og Kantor Samfund søger støtte til Organistbogen
(bilag).
Der bevilgedes 2.500 kroner
d. Den Danske Skueplads søger støtte på 30.000 kroner til opsættelse af
kirkespil af Kaj Munk i januar 2014 (bilag).
Det besluttedes at støtte Nyk. F. Menighedsråd med 7.500 kroner til projektet, hvis
man vil gennemføre det. ( Efter mødet har udbyderen meddelt, at man ikke
gennemfører opsætningen).
e. Ansøgning fra projekt fælles kirkedag påsken 2014– midler til annoncering (ca.
kr. 5.000,-)
Der bevilgedes op til 5.000 kroner til julehilsen i Julekatalogerne op Lolland og
Falster. Der vil også være oplysning om den fælles kirkedag i påsken.
Innovationsudvalget anmodes om fremsendelse af revideret budgetoversigt for den
fælles kirkedag herunder vedrørende udgivelse af temahæfte i januar 2014.
f.

Fastsættelse af budget for 2014 - oplæg som i budgetforslag til fastsættelse af
det bindende stiftsbidrag 2014 (3 bilag).
Der udmeldes budget for 2014 som anført i oplægget til fastlæggelse af
ligningsbeløbet for samme år.

3.


Orientering ved formanden.
Hjemmeside for kirkeruteprojektet – stiftsadministrationen som webredaktør
(bilag).

BNO oplyste, at kirkeruteprojektet finansierer oprettelse af domæne på internettet.
Oprettelse og drift varetages for stiftsrådet af stiftsadministrationens kommunikationsmedarbejder.
4.



Orientering ved biskoppen.
Provstestillingen.
Orientering om besøg i Australien

SSK orienterede om ansættelse af ny provst i Falster Provsti. Sognepræst Michael
Fagerlund tiltræder 1. oktober 2013, og afløser provst Jens Dag Lose.
SSK orienterede om besøg i Australien og New Zealand i august måned 2013 og
indvielsen af trækirken i Gedser.
Der har derudover været afholdt temaaften den 18. september 2013 i Sognets Hus,
Maribo. 35 deltagere, fordelt ligeligt på læge og præster, deltog i de 7 arbejdsgrupper,
der arbejdede med forskellige emner under overskriften, ”Hvad tror vi på?”. SSK vil
samle op fra mødet og vurdere, om det kan danne grundlag for en pjece.
5.
Udvalg.
a. Status fra udvalgene ved stiftsrådets udvalgsmedlemmer
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Ingen bemærkninger
b. Status vedrørende udvalgsstrukturen (bilag).
Udvalgsstrukturen gennemgås med det nye stiftsråd og oversigten revideres i
overensstemmelse hermed.
c. Opdatering vedrørende stiftsdagen 9. november 2013 v/biskoppen
SSK bemærkede, at alle sejl bliver sat til for at få gennemført en god stiftsdag den 9.
november 2013 herunder via markedsføring af dagen. Det er vigtigt, at den bliver
gennemført.
6.
Behandling af tidligere udsendt udkast til høringsvar vedrørende rapport
om Folkekirkens styringsstruktur jf. drøftelse i mødet den 14. august 2013.
Udkastet blev godkendt og udsendes af stiftsadministrationen.
7.

Status for valg til stiftsrådet v/Helle Samson

De læge medlemmer er valgt til stiftsrådet. Der er tre fra det nuværende stiftsråd, der
fortsætter, og fem nyvalgte. I tre af provstierne er der valgt suppleanter til stiftsrådet.
Stiftsadministrationen giver advis til de nye medlemmer, om at der afholdes
konstituerende møde den 28. oktober 2013 kl. 17.00 i stiftsadministrationen.
8.

Eventuelle anbefalinger til det ny udvalg.

Det indstilles, at man overvejer om mellemkirkelige anliggender skal have eget udvalg
eller lægges ind under stiftsrådet.
9.

Eventuelt.

Intet

Ref. HNN 30. september 2013
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