Mødereferat

Dok.nr.: 26061/16

Referat fra det ekstraordinære møde i stiftsrådet den 9. februar 2016
I mødet deltog Bent Normann Olsen (formand), Steen Skovsgaard, Trine Frydkjær Paulsen, Anne Reiter,

Carsten Kruse, Rebekka Kristensen, Margrethe Tøttrup, Per Møller, Steen Henriksen, Niels Reinhold
Nielsen, Ebbe Balck Sørensen, Anne Birgitte Villadssen (deltog fra pkt. 3 – pilgrimscenter), Jakob V.
Edvardsen (ref.)
Mette Tangaa Jensen, Susan Rasmussen, Knud Erik Rasmussen, Susanne Møller og Frans Rasmussen deltog
ikke.
1. Godkendelse af dagsorden.
Steen Skovsgaard foreslog at pkt. 5 i dagsordenen (Pilgrimscenteret) blev rykket til før pkt. 3 (udmelding
af rammen for det bindende stiftsbidrag). Det blev vedtaget.
2. (Dagsorden pkt. 1) Drøftelse af Kirkeministeriets høring af ændringer til bekendtgørelsen om kirke- og
præsteembedekapitalerne (Stifternes Kapitalforvaltning).
Den aktuelle økonomiske situation blev drøftet. Det blev enstemmigt vedtaget at støtte op om et
ændringsforslag.
3. (Dagsorden pkt. 2) Regnskab over det bindende stiftsbidrag 2015.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Anne Reiter fremlagde et ønske fra Maribo Domsogns
Menighedsråd om at regnskabet offentliggøres på hjemmesiden. Det blev vedtaget at regnskabet
offentliggøres på hjemmesiden.
4. (Dagsorden pkt. 5) Ansøgning fra Refugiet om økonomisk støtte på kr. 250.000 pr. år til driften af
Pilgrimshuset.
Bent Normann Olsen fortalte om baggrunden for ansættelsen. Stiftsrådet kan ikke bidrage med et beløb
i 2016 da dette budget er vedtaget. En finansieringsmodel som den til 600 års-jubilæum hvor flere
parter finansierer beløbet er blevet drøftet, men det foreslås at stiftsrådet (det bindende stiftsbidrag)
alene står for finansieringen. Præsten alene kan ikke drive centeret. Centeret har også overvejet at få
frivillige til at drive huset, men det er ikke at foretrække. Ebbe Frahm har lovet kr. 100.000 til projektet i
2016. Det vedtoges at yde bidraget i 3 år til driften af Pilgrimshuset som et supplement til de kr. 75.000
årligt der allerede er bevilget.
5. (Dagsorden pkt. 3) Udmelding af rammen for det bindende stiftsbidrag for det
kommende år (senest 1. marts).

Bent Normann Olsen mindede om at der tidligere er søgt om kr. 250.000 som startkapital til
reformationsjubilæum. Bogudgivelsen og monumentet skal ikke alene finansieres via stiftsbidrag. Det
foreslås derfor at sætte kr. 100.000 af til formålet i stedet. Tilskuddet til Fejringen af 600-året for
Domkirken på kr. 75.000 falder fra i 2017. Det uddelte forslag går på en bruttoramme på kr. 945.000 kr.
= 0,7%. Budgettet blev vedtaget.
6. (Dagsorden pkt. 4) Fastsættelse af rentesatser på ind- og udlån for 2017.
Stiftsadministrationen anbefalede at man fastholder de nuværende rentesatser på 2% for både ind- og
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udlån. Iflg. deres prognoser vil det betyde at det akkumulerede overskud vil blive nedbagt med ca kr.
600.000,- i 2016 og 2017.
Det vedtoges at følge stiftsadministrationens anbefaling.
7. (Dagsorden pkt. 6) Eventuelt.
Niels Reinhold Nielsen foreslog at referater sendes hurtigt ud, gerne senest 4 dage efter møderne.
Bent Normann Olsen orienterede om et arrangement i Lutherskoven d. 5.-6. marts hvor biskoppen og
Bent Normann Olsen deltager. Der er opfordret til at man her i stiftet følger op med et lignende
arrangement.
Ebbe Balck Sørensen spurgte om der er flere oplysninger vedr. 600 års jubilæet. Bent
Normann Olsen kunne oplyse at næste møde er d. 23. februar hvor der laves en endelig invitationsliste.
Invitationerne sendes ud i løbet af marts. Man regner med at der bliver ledige pladser (mindst 150 stk.)
og folk er begyndt at ringe angående pladserne. Stiftsrådets repræsentanter må have ægtefæller med til
arrangementet. Per Møller fortalte kort om gudstjenesten hvor liturgien er på plads. Denne er lavet
efter alm. højmesse koncept og der er gjort spændende musik klar. Arrangementet løber af stablen d.
24. maj kl. 14.
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