Dok.nr.: 109231/14
HNN/jvje
STIFTSRÅDET

Beretning fra mødet i Stiftsrådet den 25. september 2014
Deltagere i mødet
Biskop Steen Skovsgaard

Sognepræst Per Møller

(SSK) Lolland-Falsters Stift

(PM) Maribo Domprovsti

Domprovst Ole Opstrup
(OO) Maribo Domprovsti

Sognepræst Margrethe Tøttrup
(MT) Stubbekøbing Pastorat

Provst Anne Birgitte Villadsen
(ABV) Lolland Østre Provsti
Falster Provsti

Lolland Østre Provsti:

Niels Reinhold Nielsen

Sognes Menighedsråd

(NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd

Ebbe Balck Sørensen
(EBS) Kontaktperson, Herritslev Sogns
Menighedsråd
Knud Erik Rasmussen
(KER) Formand Våbensted-Engestofte
Menighedsråd

Lolland Vestre Provsti

Maribo Domprovsti

Mette Tangaa Jensen(Næstformand)

Bent Normann Olsen(Formand)

(MT) Formand, Skt. Nikolai Sogns

(BNO) Formand, Maribo Domsogns

Menighedsråd

Menighedsråd

Susan Rasmussen

Susanne Møller

Medl. af Gloslunde-Græshave-Danne-

(SM) Formand Vejleby Sogns Menighedsråd

Mare-Tillitse menighedsråd

Fra Stiftsadministrationen deltog
stiftskontorchef Helle Samson (HS) og
Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN)
Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR)
Der var afbud fra sognepræst
Rebekka Maria Kristensen. Steen Henriksen
deltog ikke i mødet.
Der var udsendt følgende dagsorden inden mødet:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Økonomi.
2.1
a.
b.
c.
d.

Stiftsmidlerne pr. 15. september 2014, ved Frans Rasmussen (bilag).
Bevilgede lån 1. januar 2014 – 15. september 2014 (bilag).
Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/Helle Samson og Knud Erik Rasmussen.
KAS – vedtagelse af ny vedtægt (bilag).

2.2
a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2014 (bilag).
(Status for de enkelte udvalg eftersendes.)
b. Indledende drøftelse om forventninger til størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2016.
c. Ansøgning fra Cumulus Teatret – ny opera om Kaj Munk (bilag).
d. Ansøgning om støtte til konference for Kristne og Muslimske ledere (bilag) samt
Invitation til deltagelse i konference for Kristne og Muslimske ledere (udsendt tidligere).
e. Fotografisk Salon ansøger om støtte til udstillingsprojekt (bilag).
f. FUK søger om støtte til Landsstævne 2015 (bilag).
g. Ansøgning om støtte til distribution af ny melodisamling til salmebogen (bilag).
h. Invitation om deltagelse i MKR årlige fællesmøde i jan/feb. 2015 (bilag).
i. Ansøgning fra biskoppen om støtte til film om Treenigheden (eftersendes).
3. Orientering ved formanden.

Status for LAG-projekt/kirkerute

Skoletjenesten
4. Orientering ved biskoppen.
 Strukturdrøftelser
 Stiftspræstestævne
5. Udvalg.
a. Nyt fra udvalgene ved stiftsrådets udvalgsmedlemmer.

b.

Status på forberedelserne til fejringen af 500 året reformationen og valg af
medlemmer til jubilæumsudvalget (bilag).

6. Vejledende materiale om stiftsrådenes virksomhed fra arbejdsgruppe under stifterne
(bilag).
7. Nyt fra stiftsadministrationen
 KM-projekt – Menighedsråd på jeres måde.
 Landskirkeskatten 2015 (bilag).
8. Eventuelt.
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Økonomi.

2.1
a.

Stiftsmidlerne pr. 15. september 2014, ved Frans Rasmussen (bilag).
FR kommenterede den udsendte oversigt. Oversigten er bilag 1 til denne
beretning. Det samlede resultat for 2014 forventes at blive et underskud
på ca. 250.000 kroner, således som planlagt af hensyn til nedbringelse af
tidligere opsparede overskud. Udlånsprocenten udgør 77 %.

b.

Bevilgede lån 1. januar 2014 – 15. september 2014 (bilag).
Oversigten blev taget til efterretning og er bilag 2 til denne beretning.

c.

Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/Helle Samson og Knud
Erik Rasmussen.
HS oplyste, at budgetfølgegruppen har indstillet, at den eksterne administration
af den fælles ansvarsforsikring fortsat udbydes til en ekstern administrator, når
aftalen udløber. Dette område vil således ikke indgå i Folkekirkens
Forsikringsenhed.
EBS deltog i mødet i budgetsamrådet samme dag som suppleant for KER. EBS
orienterede fra mødet.

d.

KAS – vedtagelse af ny vedtægt (bilag).
Det besluttedes at give formanden mandat til at koordinere et fælles
alternativt forslag til fordeling af administrationsudgifter mellem stiftsrådene i

Helsingør
og Købehavns Stifter. Forslaget basseres på et grundbeløb og et beløb, der
afhænger af størrelsen af det enkelte stifts kapitaler.
2.2
a.

Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2014 (bilag).
(Status for de enkelte udvalg eftersendes.)
Oversigten, der er pr. 15. september 2014, gav ikke anledning til bemærkninger.

b.

Indledende drøftelse om forventninger til størrelsen af det bindende stiftsbidrag
2016.
Stiftsbidraget for 2016 skal fastsættes inden udgangen af februar måned 2015.
BNO opfordrede til, at man tænker over mulige forhold, der kan betyde en
ændring i det vedtagne beløb på 570.000 kroner svarende til ca. 0,4 procent af de
lokale ligningsmidler.

c.

Ansøgning fra Cumulus Teatret – ny opera om Kaj Munk (bilag).
Det besluttedes at meddele afslag.

d.

Ansøgning om støtte til konference for Kristne og Muslimske ledere
(bilag) samt invitation til deltagelse i Konference for Kristne og
Muslimske ledere (udsendt tidligere).
Det besluttedes at bevilge 3.000 kroner. SR og sognepræst Dorthe Hedegaard
deltager fra stiftet. Udgifterne finansieres af stiftsrådet.

e.

Fotografisk Salon ansøger om støtte til udstillingsprojekt (bilag).
Det besluttedes at bevilge 5.000 kr. under forudsætning af besøg af udstillingen i
2016.

f.

FUK søger om støtte til Landsstævne 2015 (bilag).
Det besluttedes at bevilge 5.000 kroner.

g.

Ansøgning om støtte til distribution af ny melodisamling til salmebogen
(bilag).
Det besluttedes at give afslag.

h.

Invitation om deltagelse i MKR årlige fællesmøde i jan./feb. 2015 (bilag).
Medlemmer af stiftsrådet giver stiftsadministrationen besked inden den
1. december 2014. Kørsel aftales indbyrdes.

i.

Ansøgning fra biskoppen om støtte til film om Treenigheden
(eftersendes).
Der bevilgedes 12.500 kroner til indkøb af filmen samt distribution af cd til
menighedsrådene som julehilsen fra stiftsråd og biskop. Filmen lægges tillige på
hjemmesiden.

3.
•

Orientering ved formanden.
Status for LAG-projekt/kirkerute
BNO oplyste, at LAG sekretariatet ikke havde indsendt udbetalingsanmodningen
den 15. september 2014 og bliver løbende forespurgt om sagen. Når sagen
kommer i NaturErhvervstyrelsen kan der også forventes en lang sagsbehandlingstid.

•

Skoletjenesten
BNO og ABV orienterede om forsøget på at opstarte en skoletjeneste
mellem provstiudvalgene i stiftet samt Stege - Vordingborg Provsti. Udgifterne
for provstiudvalgene fra 2016 forventes at bliver 25.000 kroner hver til
brug for den daglige drift. Stiftet bidrager med 0,5 præstestilling fordelt på to
præster og Stege - Vordingborg Provsti betaler ca. 300.000 kroner for en
læreruddannet på halv tid. Skoletjenesten vil skulle finansieres af stiftsrådet i
2015.

4.
•

Orientering ved biskoppen.
Strukturdrøftelser
SSK oplyste, at emnet vil blive fast punkt på dagsordenen fremover. Der er gang i
processen i Lolland Vestre Provsti med provsten som initiativtager, og der har
været gennemført en god proces i Nysted-Vantore Sogne med ABV som
tovholder. SSK håber meget på, at emnet – trods sin alvor – kan drøftes i en god
ånd. Provsterne har drøftet emnet med SSK i september og dette fortsætter i
nov. måned 2014. Der, hvor der opstår vakancer, vil der under alle
omstændigheder skulle ses på strukturen herunder antallet af medlemmer og
beboere i pastoratet. Nogle pastorater er for små.

•

Stiftspræstestævne
SSK oplyste, at dette års stiftspræstestævne i august måned, var det bedste i
mange år. Der var for første gang mødepligt for præsterne begge dage, og det
betød meget. Maribo Søpark var en perfekt ramme. SSK takkede stiftstrådet for,
at der støttes op om disse dage.
SSK orienterede yderligere om arbejdet med pilgrimscentret i Maribo. Købet af
bygningerne er nu ved atfalde på plads, hvorefter istandsættelsen kan gå i gang.
Finansieringen af præsten er ikke på plads endnu. Der arbejdes på flere modeller.
Næste års taler ved Landemodet drøftedes. Der var opbakning til SSK´s tanker
om at få besøg af Massoud Fouroozandeh.
SSK vil søge fondsmidler til en opdatering af hæftet om bispegården.

5.
a.

Udvalg.
Nyt fra udvalgene ved stiftsrådets udvalgsmedlemmer.
SSK oplyste, at Bjarne Madsen er blevet medlem af Innovationsudvalget.
Udvalget for Folkekirke og Religionsmøde har besøg fra Tanzania i disse dage.

b.

Status på forberedelserne til fejringen af 500 året reformationen og valg
af medlemmer til jubilæumsudvalget (bilag).
Udvalget har ikke været samlet endnu. SSK mangler at udpege to medlemmer, og
vil anmode Bjarne Madsen om at indkalde til det første møde. Domsognet
arbejder på et arrangement, og Religionspædagogisk Udvalg har tanker om at ”
På sporet af Jesus” bliver til ”I Luthers fodspor”. HNN anbefalede, at der laves en
fælleskalender på stiftets hjemmeside, hvor de forskellige arrangører, kan oplyse
om deres arrangementer, så der kan ske en form for koordinering af disse. Sagen
drøftes med kommunikationsmedarbejderen.

6.

Vejledende materiale om stiftsrådenes virksomhed fra arbejdsgruppe
under stifterne (bilag).
Materialet drøftedes og vil kunne give inspiration ved en senere gennemgang af
stiftsrådets procedurer og vedtægter/forretningsorden.

7.
•

Nyt fra stiftsadministrationen
KM-projekt – Menighedsråd på jeres måde.
HS orienterede om ministeriets undersøgelse, der kører via Den Digitale
Arbejdsplads og med et konsulentfirma tilknyttet. Det er også muligt at give input
om ting, der går fint.

•

Landskirkeskatten 2015 (bilag).

HS bemærkede, at Fællesfonden kører med overskud, da man sparer op til
pensionsforpligtigelsen på kirkefunktionærområdet. Der vil opstå underskud i
2018, hvis der ikke findes besparelser eller sker en stigning i skatten.
Skatteprocenten er marginalt faldende, mens provenuet er stigende som følge af
et større ligningsgrundlag.
8.

Eventuelt.
BNO orienterede om indholdet af det fælles stiftsråds møde i Aalborg den 25.
september. Næste møde bliver i Helsingør Stift i september 2015. BNO
opfordrede til, at flere tager med næste gang.

HNN 7. oktober 2014

