Mødereferat

Dok.nr.: 137342/15

Referat af møde i Stiftsrådet den 8. december 2015
I mødet deltog Bent Normann Olsen, Steen Skovsgaard, Anne Birgitte Villadsen, Knud Erik
Rasmussen, Mette Tangaa Jensen, Niels Reinhold Nielsen, Per Møller, Susan Rasmussen, Frans
Rasmussen, Carsten Kruse, Margrethe Tøttrup (deltog fra punkt 4), Jakob V. Edvardsen (ref.)
Ebbe Balck Sørensen, Steen Henriksen, Rebekka Kristensen (på barsel) og Susanne Møller
deltog ikke.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
2. Økonomi.
2.1.
a.

Bevilgede lån.
Taget til efterretning.

b.

Status Bindende Stiftsbidrag.
Den udleverede oversigt viser et mindre forbrug i forhold til det bevilgede. Der
kommer en ekstraomkostning på kr. 38.926,08 på posten ”Årsberetning/temahæfte”.
Der vil ikke være overforbrug i år. Anne Birgitte Villadsen noterede at forbruget på
udvalgenes konti er lavt og at man skal passe på ikke at overbudgettere. Bent
Normann Olsen pointerede at det er vigtigt at vise aktuelle/løbende forbrug på
oversigten. Der er en fornuftig økonomi. Beløbet på kr. 75.000,- var ikke registreret
for kommunikationsmedarbejder på den udleverede oversigt. Der vil stadig alt i alt
være et mindreforbrug ved årets udgang efter de kr. 75.000,- er registreret.

c.

Budget 2016.
Stiftsbidrag er sat til kr. 670.000,-. Vi har akkumuleret mindreforbrug fra tidligere år
på ca. kr. 125.000,- + forventet overskud fra 2015 på kr. 50.000,- der også kan
anvendes. Bent Normann Olsen gennemgik enkelte poster. Der er søgt om yderligere
midler til Lutherfejringen i 2017, dem tages der stilling til i 2016 (kr. 250.000,-), da
disse kan udskrives på det bindende stiftsbidrag for at provstierne ikke skal belaste
deres årsforbrug. Steen Skovsgaard foreslog at beløbet til ”Årsberetning/temahæfte”
sættes til kr. 90.000,- i stedet for kr. 70.000,-. Det blev vedtaget at de manglende kr.
20.000,- tages fra overskuddet. Budgettet for 2016 vil derfor blive kr. 743.000,-.
Anne Birgitte Villadsen foreslog at man kunne spørge om provstierne afsætter midler
til deres eget område ifm. Reformationsjubilæet. Bent Normann Olsen oplyste at de
kr. 250.000,- er ment som en samlet/overordnet pulje til formålet. Budgettet blev
vedtaget.

d.

Nyt fra budgetfølgegruppen/budgetsamrådet v/Knud Erik Rasmussen.
Der er stadig store udfordringer med Pensionsforpligtelserne. Berthel Haarder
fremlægger et løsningsforslag i februar måned. Der er ikke nogen præcise tal på
summen af pensionsforpligtelser. Det må være de tjenestemandstunge områder
der betaler mest til løsningen.
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e.

Referat fra møde i Stifternes kapitalforvaltning.
Ebbe Balck Sørensen kan tage dette punkt op til næste stiftsrådsmøde.

2.2.
a.

Ansøgning om støtte på kr. 10.000,- til afhandling.
Der meddeles afslag.

b.

Ansøgning fra Nykøbing F. sogns menighedsråd om fælles kommunikation i
Lutheråret.
Bent Normann Olsen syntes at det er en god ide. En fælles kalender for lutheråret på
hjemmesiden vil spare mange arbejdstimer. Anne Birgitte Villadsen foreslog at man
laver en fælles idékasse. I denne sammenhæng kan man ringe her til og høre om der
er andre der har samme idé. Steen Skovsgaard kontakter Bjarne Madsen vedr.
udførelse af idéerne.

3.

Orientering fra formanden.
Bent Normann Olsen har ingen supplerende oplysninger.

4.

Orientering fra biskoppen.
Steen Skovsgaard lavede lidt PR for stiftsdagen d. 12. marts (i Maribo Gymnasium),
som kommunikationsudvalget arrangerer. Der sættes emner på så man kan
erfaringsudveksle på, bl.a. menighedsrådsvalg og flygtningesituationen. Der er 6
emner på stiftsdagen. Biskoppen opfordrede til at tage godt imod invitationen. Bent
Normann Olsen bemærkede at det både er for provstiudvalg og menighedsråd.
Vi har fået ny domprovst og der var god omtale i Folketidende. Der var et fint
ansøgerfelt. Det var et godt forløb og resultat. Vi fik 16 ansøgninger. Der var også 16
ansøgere til Ønslev-Eskilstrup stillingen.
Henrik Gade Jensen har skrevet en bog om Monrad som har fået meget god omtale.
Der kommer et foredrag i Maribo i marts om emnet. Hvis man vil købe bogen så har
Monrad Selskabet nogle eksemplarer til en favorabel pris.
”Unge om tro og Kirken” folder er også blevet godt og skal genoptrykkes da flere
præster vil dele dem ud til konfirmander (dette er et SUK projekt). SUK håber på at få
flere unge med i udvalget.

5.

Nyt fra udvalgene.

a.

Samarbejdsaftalen vedr. Skoletjenesten.
Var oppe til sidste møde hvor der var valg. Stiftsadministrationen gør en indsats for at
finde den underskrevne aftale.

b.

Susan Rasmussen vil gerne afløses i Religionspædagogisk Udvalg.
Susan Rasmussen har kun været til et enkelt møde pga de tidlige mødetidspunkter.
Anne Birgitte Villadsen fortalte at udvalget ikke har nogen forslag til en erstatning og
at de gerne vil have en læg person som evt. også er lærer. Susan Rasmussen
kontakter et muligt nyt medlem.

c.

Diakoniudvalget er fuldtalligt igen.
Taget til efterretning.

Side 2 af 3

6.

Nyt fra Stiftsadministrationen.
Henrik N. Nielsen er sygemeldt og fratræder sin stilling med udgangen af denne
måned. Jakob V. Edvardsen er ny sekretær for stiftsrådet.

7.

Forslag til ændring af forretningsorden således at der afholdes 4 møder
om året i stedet for 5.
Ændringen blev delvist vedtaget. Forslaget vedtages endeligt til næste stiftsrådsmøde.

8.

Evt. rapport fra konferencen ”Hvad skal vi med skolen”.
Steen Skovsgaard introducerede konferencen. Skolerne ville gerne høre os om vores
tanker om emnet. Lærere samt folk fra Folkekirken deltog. Anne Birgitte Villadsen
syntes at det var en spændende konference. Bent Normann Olsen håber at det kan
give en bedre forståelse for konfirmationsforberedelse. Anne Birgitte Villadsen fortalte
at Lolland Kommune var med, men at Guldborgsund Kommune ikke deltog. Det er
Kommunen selv der skal søge om at deltage.

9.

Sorggrupper.
Steen Skovsgaard fortalte at Line Bjørn Hansen var hans første ordinand. Line er
meget aktiv i at inspirere til sorggrupper og i forbindelse med dannelsen af et netværk
af sorggruppeledere. Projektet har fået støtte fra TrygFonden.

10. Det kommende menighedsrådsvalg.
Steen Skovsgaard mindede om at der meget snart er valg. Til stiftsdagen bliver der
nok nogle gode erfaringsudvekslinger. Sidste gang havde vi informationsmøder om
menighedsrådsvalget. Bent Normann Olsen fortalte at Landsforeningen foreslår at
man koordinere informationsmøder således at der ikke er mange små møder. SUK
udvalget opfordrer til at der skal komme flere unge med. Steen Skovsgaard opfordrer
til at der ”tænkes højt” mht. kommunikation. Der var enighed om at
kommunikationsudvalget skal have punktet med til deres næste møde.
11. Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer i 2016.
Foregår i Roskilde d. 17. september 2016. Bent Normann Olsen opfordrer til at så
mange medlemmer som muligt deltager.
12. Folkekirkens Mellemkirkelige Råds årlige møde med Stiftsråd og udvalg 2016.
Foregår d. 5.-6. februar. 2016. Program blev delt ud. Bent Normann Olsen fortalte at
der er mange fine temaer og at stiftsrådet betaler for deltagelsen. Det foregår dog
samme lørdag som Menighedsrådsforeningens vintermøde i Domkirken/Bangs Have.
13. Fastsættelse af mødetidspunkter for 2016.
Onsdag d. 30. marts, d. 22. juni, d. 28. september samt tirsdag d. 6. december.
Mødestart er kl. 16. Vedtaget.
14. Eventuelt.
Steen Skovsgaard orienterede om skuespillet ”Lykke & Fremgang, en krønike om
Lolland Falster”. Biskoppen var til møde i Vindeholme. Teaterstykket skal vises rundt
omkring i stiftet. Titlen er taget fra en bøn af Steen Skovsgaard fra 2013. Det er
Nørregadeteatret fra Maribo der opfører det.
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