Mødereferat

Dok.nr.: 38961/16

Referat fra mødet i stiftsrådet den 30. marts 2016
I mødet deltog Bent Normann Olsen (formand), Steen Skovsgaard, Carsten Kruse, Susan Rasmussen,

Mette Tangaa Jensen, Anne Reiter, Rebekka Kristensen, Per Møller, Margrethe Tøttrup, Niels Reinhold
Nielsen, Steen Henriksen, Knud Erik Rasmussen, Ebbe Balck Sørensen, Anne Birgitte Villadsen, Jakob V.
Edvardsen (ref.)
Susanne Møller og Frans Rasmussen deltog ikke.

1. Godkendelse af dagsorden
Der er modtaget 2 ansøgninger om økonomisk støtte efter dagsorden blev sendt ud (Filmprisen Gabriel
og Church of Love). Ansøgningerne tilføjes referatet som punkt 2.2.5. og 2.2.6. Dagsorden blev
godkendt.
2. Økonomi
2.1.
2.1.1. Årsrapport for stiftsmidlerne 2015.
Taget til efterretning.
2.1.2. Årsrapport for det bindende stiftsbidrag 2015.
Taget til efterretning.
2.1.3. Bevilgede lån 1. januar – 15. marts 2016.
Taget til efterretning.
2.1.4. Status for det bindende stiftsbidrag pr.15. marts 2016.
Bent Normann Olsen og Jakob V. Edvardsen gennemgik den nye opsætning af oversigten.
Taget til efterretning.
2.2.
2.2.1. Tak for støtten til ”Bibler til danske hospitaler”.
Til orientering.
2.2.2. Ansøgning fra biskop om støtte til tolkebistand ifm flygtningesituationen.
Se punkt 2.2.3.
2.2.3. Ansøgning fra Apostelkirken om støtte til transport af asylansøgere til
julegudstjeneste.
Punkt 2.2.2. og 2.2.3. blev drøftet sammen. Problemstillingerne bliver bragt op på næste
bispemøde som bliver afholdt i april. Det blev derfor vedtaget, at punkterne udskydes til
næste stiftsrådsmøde, således at afklaring fra bispemødet om eventuel anden finansiering
kan indgå ved behandlingen af ansøgningerne.
2.2.4. Ansøgning fra KFUM/KFUK om støtte til Børnefestival 2016.
Der meddeles afslag.
2.2.5. Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd til filmprisen Gabriel.
Der meddeles afslag.
2.2.6. Ansøgning fra Valgmenigheden Church og Loves Missionskonference 2016.
Det vedtoges at der afsættes kr. 3.000,- til evt. lokale deltagere.
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2.3.
2.3.1. Ansøgning fra Nysted Menighedsråd til istandsættelse af spir.
Det blev vedtaget at der bevilges dispensation i den konkrete sag på en tilbagebetalingstid på
20 år samt afdragsfrihed indtil juni 2018.
3. Endelig vedtagelse af ændring til forretningsorden.
Det blev vedtaget at ændre forretningsorden således at der fremover afholdes 4 møder om året i stedet
for 5. Årets første møde afholdes fremover i februar.
4. Underskrevet samarbejdsaftaler vedr. SYLF.
Til orientering.
5. Rapport fra Tænketank vedr. udredning og anbefalinger om religionsmødekvalifikationer i
fremtidens uddannelsesforløb for præster i folkekirken.
Til orientering.
6. Sen opdatering af dagsorden til det ekstraordinære møde i stiftsrådet d. 9. februar 2016.
Formanden beklagede den sene opdatering, og oplyste at stiftsrådet var beslutningsdygtig, da et flertal
af medlemmerne var til stede ved mødet. Carsten Kruse oplyste, at Steen Skovsgaard ikke var inhabil
ved behandlingen af Refugiets ansøgning om støtte til driften af Pilgrimshuset, da såvel deltagelsen
i Refugiets bestyrelse og stiftsrådet sker som led i hvervet som biskop, og at han derfor ikke har nogen
personlig økonomisk interesse i sagens udfald. Fremover skal referater udformes som
beslutningsreferater og ikke som forhandlingsreferater.
7. Orientering ved biskoppen
7.1. Temadagen d. 12. marts 2016
Temadagen blev afholdt efter en god model. Biskoppen takkede for midlerne.
7.2. Pilgrimshuset – sidste nyt
Biskoppen orienterede om, at der havde været møder hele dagen, da forholdene skal være i orden
når dronningen besøger huset. Der er sendt invitationer ud til festgudstjenesten d. 24. maj.
8. Eventuelt
8.1. Steen Skovsgaard orienterede om, at Hein Heinsen er foredragsholder til årets Landemode. Han
opfordrede også til at indsende forslag til personer som fortjener initiativprisen.
8.2. Biskoppen orienterede om, at der p.t. er mangel på teologistuderende. Rebekka Kristensen og
Steen Skovsgaard besøger Nakskov Gymnasium mandag d. 4. april for at promovere studiet.
8.3. Bent Normann Olsen orienterede om at han, Steen Skovsgaard og Bjarne A. Madsen havde været i
Wittenberg for at adoptere et træ. Også en repræsentant fra USA og en fra Tanzania adopterede
træer ved begivenheden. Det var en flot seance.
8.4. Knud Erik Rasmussen orienterede fra Budgetfølgegruppens seneste møde, hvor pensionssagen
fyldte meget. Ved næste Budgetfølgegruppemøde vil de se nærmere på IT-Kontorets økonomi.
Knud Erik Rasmussen sender referatet fra mødet til orientering.
8.5. Der var et ønske om at punktet ”Orientering ved udvalgene” blev et fast punkt på dagsordenen
igen. Punktet vil være på fremover.
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