Mødereferat

Dok.nr.: 110072/15

Referat af møde i Stiftsrådet den 15. september 2015

I mødet deltog Bent Normann Olsen, Steen Skovsgaard, Anne Birgitte Villadsen, Per Møller,
Niels Reinhold Nielsen, Steen Henriksen, Ebbe Balck Sørensen, Susan Rasmussen, Frans
Rasmussen og Carsten Kruse.
1. Godkendelse af dagsorden.
- Dagsordenen blev godkendt med den rettelse, at 2.2 b og 2.2 h blev udsat til næste
møde.
2. Økonomi.
2.1
a. Stiftsmidlerne pr. 31. august 2015, ved Frans Rasmussen (bilag).
- Frans Rasmussen gennemgik hovedtallene for stiftsmidlerne pr. 31. august 2015.
Udlånsprocenten udgør pt. 81%.
b. Bevilgede lån i stiftsmidlerne 1. januar 2015 – 31. august 2015 (bilag).
- Frans Rasmussen gennemgik oversigten over bevilgede lån og frigivne kapitaler i
perioden 1. januar til 31. august 2015. I denne periode er der udlånt 7,6 mio. kr. og
der er frigivet kapitaler for i alt 335 t. kr.
c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet Carsten Kruse og Knud Erik
Rasmussen.
- Carsten Kruse oplyste, at stiftskontorchefpladsen i budgetsamrådet er fordelt til en
anden stiftskontorchef før han tiltrådte.
Knud Erik Rasmussen var ikke til stede, idet han deltog i et møde i budgetsamrådet.
d. KAS v/Ebbe Balck Sørensen (bilag/acontoudbytte 2015).
- Ebbe Balck Sørensen orienterede om, at der pt. var et negativt afkast på kapitalerne,
men at der ikke havde været tab siden 2010 og at det forventes at de røde tal fra
foråret kan forvandles til et lille plus.
Ebbe Balck Sørensen oplyste, at der har været drøftelser i bestyrelsen om ændringer i
investeringsmetoderne og tilkendegav, at før han bekendtgjorde sin opfattelse i
bestyrelsen omkring dette ville emnet blevet drøftet forinden i stiftsrådet.
e. Bevilling af lån til Maglebrænde Menighedsråd med forlænget afdragsperiode
–efterretningssag (bilag).
- Bevillingen blev taget til efterretning.
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2.2
a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2015 (bilag).
- Oversigten over regnskabet for perioden 1. januar til 31. august 2015 blev drøftet.
Bent Normann Olsen oplyste, at der yderligere er disponeret over 20.000 kr. til SUK.
Der forventes herefter at være ca. 64.000 tilbage at disponere for i resten af 2015.
b. Ansøgning fra Folkekirke og Religionsmøde (bilag).
- Udsat til næste møde.
c. Ansøgning om støtte til konference for Kristne og Muslimske ledere (bilag).
- Stiftsrådet besluttede at bevilge 2.000 kr.
d. Ansøgning sognepræst Marie Rørbæk om støtte på ca. 5.000 kroner til
Emmaus-mødet i november 2015 (bilag).
- Stiftsrådet besluttede at bevilge 3.000 kr.
e. Ansøgning fra sognepræsterne Lone Vesterdal og Sophie Nordentoft om støtte
til en antologi - når livet går i sort – læsninger til et sørgeår (bilag).
- Stiftsrådet besluttede at meddele afslag.
f.

Efterretningssag: Indkøb for 1.300 kroner i anledning af arrangement den 4.
maj 2015 i Maribo (fejring af 75 året for Danmarks befrielse) (bilag).
- Taget til efterretning.

g. Efterretningssag: Bevilling på 20.000 kroner til SUK via mailprocedure, (bilag).
- Taget til efterretning.
h. Indkomne ønsker fra udvalgene vedrørende 2016 (bilag).
- Udsat til næste møde.
i.

Forslag fra formand og biskop om støtte på op til 10.000 kroner til adoption af
træ i Wittenberg og plantning af træ i stiftet (bilag).
- Stiftsrådet besluttede at bevilge 10.000 kr.

j.

Ansøgning fra biskoppen om støtte til udgivelse af bogen Sjæleskat (bilag)
- Stiftsrådet besluttede at bevilge 30.000 kr. hvoraf de 15.000 kr. udgør en
underskudsgaranti, såfremt bogen ikke bliver solgt i det forventede antal eksemplarer.

3. Orientering ved formanden.


Skoletjenesten
- Bent Normann Olsen oplyste, at skoletjenesten har valgt en bestyrelse, der vil
fungere fra 1. januar 2016. Skoletjenesten er en stor succes. Pt. kører der 18
projekter. Der bliver et lille underskud i år og i forhold til 2016 vil det blive nødvendigt,
at stiftsrådet forøger tilskuddet, idet det forventes, at vi bidrager med 80.000 kr. til
sekretariatsbistand. Der er allerede afsat 58.200 kr. til projektet i 2016 og restbeløbet
skal derfor findes et andet sted i budgettet for 2016.



Status på forberedelserne til fejringen af 600 året for indvielsen af Domkirken.
- Bent Normann Olsen oplyste, at det endnu ikke er afklaret om Dronning Margrethe
deltager og at meget af planlægningen afhænger af dette.
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Henvendelse fra generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Quist-Sørensen om
mulighed for at komme på besøg i stiftet (bilag).
- Bent Normann Olsen foreslog, at Birgitte Quist-Sørensen inviteres til næste møde og
kan indlede med et oplæg på ca. ½ time.

4. Orientering ved biskoppen
- Steen Skovsgaard orienterede om den kommende dannelseskonference som er
organiseret sammen med Danmarks Lærerforening. Konferencen afvikles den 4. november
i år. Fra hvert stift kan der deltage 6 udover biskoppen.
Det blev besluttet, at Anne Birgitte Villadsen, Ebbe Balck Sørensen og Susan Rasmussen
fra stiftsrådet bliver tilmeldt konferencen. Herudover deltager Malene Hjøllund, Susanne
Oxholm Bay Jacobsen og Annea Sloth Jørgensen fra det religion-pædagogiske udvalg.
Steen Skovsgaard oplyste, at det havde været en god dag, fredag den 11. september,
hvor markeringen af bogudgivelsen og 10 års jubilæet var blevet fejret med en andagt i
Klosterkirken, pilgrimsvandring og reception.
Steen Skovsgaard oplyste endvidere, at der var mange gode ansøgere til domprovstestillingen og at det er rigtig godt, at der kan tiltrækkes et så kvalificeret ansøgerfelt.
Endelig oplyste Steen Skovsgaard, at han har taget initiativ til et møde i Maribo for
præster og menighedsråd om flygtninge med henblik på at drøfte hvilke forventninger der
er til Folkekirken i denne situation.
5. Udvalg.
a. Nyt fra udvalgene ved stiftsrådets udvalgsmedlemmer.
- Anne Birgitte Villadsen oplyste, at Anders Blichfeldt er indtrådt i stiftsudvalget for
mellemkirkelige relationer og religionsmøde, idet han nu er flygtningepræst.
b.

Opdateret kommissorium for Innovationsudvalget (bilag).
- Kommissoriet blev godkendt.

c.

Forslag til kommissorium for Kommunikationsudvalget 2015/2016 (bilag).
- Kommissoriet blev godkendt.

d.

Udpegning af nyt medlem til Diakoniudvalget.
- Stiftsrådet besluttede at delegere udpegningen til diakoniudvalget.

6. Nyt fra stiftsadministrationen
 KM-projekt – Menighedsråd på jeres måde.
- Anne Birgitte Villadsen oplyste, at de har talt om det i provstiet, men at det ikke er
særlig aktuelt, da der bliver arbejdet med det i andre fora.
7. Beretning fra Susan Rasmussen fra deltagelse i rejse til Israel og Gaza med
Folkekirkens Nødhjælp den 25.-29. maj 2015.
- Susan Rasmussen orienterede om oplevelserne fra rejsen med Folkekirkens Nødhjælp til
Israel og Gaza.
8. Eventuelt.
- Intet.
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