Stiftsrådet
Dok.nr.: 52083/14

Beretning fra mødet i Stiftsrådet den 29. april 2014
Deltagere i mødet
Biskop Steen Skovsgaard
(SSK) Lolland-Falsters Stift
Domprovst Ole Opstrup
(OO) Maribo Domprovsti
Provst Anne Birgitte Villadsen
(ABV) Lolland Østre Provsti

Sognepræst Per Møller
(PM) Maribo Domprovsti
Sognepræst Rebekka Maria Kristensen
(RMK) Utterslev Herredskirke-Løjtofte Pastorat
Sognepræst Margrethe Tøttrup
(MATØ) Stubbekøbing-Maglebrænde Pastorat

Falster Provsti
Niels Reinhold Nielsen
(NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd

Lolland Østre Provsti:
Knud Erik Rasmussen
(KER) Formand, Våbensted-Engestofte Sognes
Menighedsråd
Ebbe Balck Sørensen
(EBS) Kontaktperson, Herritslev Sogns
Menighedsråd

Lolland Vestre Provsti
Mette Tangaa Jensen(Næstformand)
(MT) Formand, Skt. Nikolai Sogns
Menighedsråd
Susan Rasmussen
(SR) Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse
Sognes Menighedsråd

Maribo Domprovsti
Bent Normann Olsen(Formand)
(BNO) Formand, Maribo Domsogns
Menighedsråd
Susanne Møller
(SM) Formand, Vejleby Sogns Menighedsråd

Fra Stiftsadministrationen deltog
stiftskontorchef Helle Samson (HS) og
Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN)
Der var afbud fra Steen Henriksen
(SH) Kasserer, Tingsted Sogns Menighedsråd
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Der var inden mødet udsendt følgende dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Økonomi.

2.1.
a. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson.
b. Status for Gias og KAS - (bilag, notat af 26. 02. 2014 fra KM).
2.2.
a. Samarbejde mellem skoletjenester, Landsforeningen og biskopper ansøger om 12.000
kroner til temadag på Nyborg Strand om dannelse den 6. september 2014 (bilag).
b. Henstand med afdrag på lån i stiftsmidler.
Bevilling til kommunikationsudvalget på 9.700 kroner – efterretningssag.

c.

d. Ansøgning om 25.000 kroner fra Ulla Wittenberg – lyt til danske salmer (bilag).
e. Ansøgning fra Landsforeningen – Den kirkelige filmpris Gabriel (bilag).
f. Ansøgning fra Fællesudvalget mellem Danmission i LF-Stift og Udvalget for
Folkekirke og Religionsmøde, besøg fra Tanzania – drøftelse om rækkevidden af
mellemkirkeligt arbejde (bilag).
3.

Orientering ved formanden.
-Invitation til fællesmøde for stiftsrådene den 20. september 2014 i Aalborg.
-Høringssvar til Kirkeministeriet ang. bekendtgørelse om medarbejdermøder efterretningssag

4.

Orientering ved biskoppen.

5.

Udvalgene:

a.

Status for arbejdet med formålsbestemmelser for udvalgene under stiftsrådet.
Det er besluttet at udvalgene skal fremsende opdateret formålsparagraf og
eventuel forretningsorden til stiftsrådet.

Der vedlægges kommissorier vedrørende tre udvalg samt den sidst behandlede
udgave af oversigt over udvalgene.

6.

b.

Forslag fra Provst Anne Birgitte Villadsen om nedlæggelse af stiftsdagsudvalget,
og forslag om, at stiftsdagsudvalget bliver et ad hoc udvalg, der nedsættes og
sammensættes, når behovet er der.

c.

Forslag fra biskoppen om at stiftskontorchef Helle Samson og
kommunikationsmedarbejder Marianne Schwartz får medlemsstatus i
Kommunikationsudvalget.

d.

Fastlæggelse af sekretariatsbetjeningen af udvalgene under stiftsrådet.
Oplæg: Sekretær for Innovationsudvalget, Tanja Beckmann, sekretær for
Kommunikationsudvalget, Marianne Schwartz. Øvrige underudvalg finder selv
sekretær. For så vidt angår Jubilæumsudvalget tages det op tættere på 2017.

Betænkning 1544 om en ny styrelsesstruktur for Folkekirken. Aftale af procedure for
afgivelse af udtalelse. Den samlede tekst kan ses på:
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Høring-over-betækning-nr--1544om-folkekirkens-styre.aspx
Fysisk eksemplar af betænkning 1544 er udsendt den 15. april 2014 til medlemmerne
af stiftsrådet.
Der er høringsfrist den 31. maj 2014, og der udsendes udkast til høringssvar fra
stiftsadministrationen som grundlag for drøftelsen i stiftsrådet senest den 25. april
2014.

7.

Orientering fra stiftsadministrationen.

8.

Eventuelt.

1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Økonomi.

2.1.
a. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson.
HS og KER orienterede om mødet i Budgetsamrådet den 18. marts 2014. Et af
emnerne var, at der er kommet fokus på, at der henstår ca. 1,6 mia. kroner tilhørende

menighedsrådene på prohiberede konti. Budgetfølgegruppen har ikke haft møde
siden sidste møde i stiftsrådet.

b. Status for Gias og KAS - (bilag, notat af 26. 02.2014 fra KM).
HS orienterede kort om status på henholdsvis GIAS og KAS. Særligt KAS, har som
det er stiftsrådet bekendt, givet anledning til problemer. Det har vist sig, at driften af
KAS vil blive dyrere end forventet i de nærmeste år, men at det senere skulle blive
billigere. Det nye er, at kapitalejerne nu skal betale for forvaltningen af egne midler.
EBS oplyste, at han på mødet, den 30. april 2014 i bestyrelsen for KAS, vil fastholde
kravet om, at der betales i forhold til størrelsen af de forvaltede summer, og ikke efter
en ens brøk på en tiende del.
2.2.
g. Samarbejde mellem skoletjenester, Landsforeningen og biskopper ansøger om
12.000 kroner til temadag på Nyborg Strand om dannelse den 6. september 2014
(bilag).
Det besluttedes at bevilge 6.000 kroner til formålet.
h. Henstand med afdrag på lån i stiftsmidler.
HS/HNN oplyste, at ministeriet har meddelt, at der ikke kan gives henstand på afdrag
på lån i stiftsmidlerne.
i.

Bevilling til kommunikationsudvalget på 9.700 kroner – efterretningssag.
Bevillingen taget til efterretning. Formen med udsendelse af en hastesag via mail,
hvor dette er muligt foretrækkes af stiftsrådet fremfor at beslutningen tages af
formanden alene.

j.

Ansøgning om 25.000 kroner fra Ulla Wittenberg – lyt til danske salmer (bilag).
Det besluttedes at meddele afslag.

k. Ansøgning fra Landsforeningen – Den kirkelige filmpris Gabriel (bilag).
Det besluttedes at meddele afslag.
l. Ansøgning fra Fællesudvalget mellem Danmission i LF-Stift og Udvalget for
Folkekirke og Religionsmøde, besøg fra Tanzania – drøftelse om rækkevidden af
mellemkirkeligt arbejde (bilag).
ABV forelagde sagen, idet man fra udvalgets side ønsker en afklaring af rækkevidden
at det mellemkirkelige arbejde, og da det nye udvalg endnu ikke har fået godkendt
formålsparagrafen/kommisorium. Det godkendtes, at der kan anvendes 10.000 af de
bevilgede 30.000 kroner til mellemkirkeligt arbejde til projektet, og 2.000 fra det

bevilgede beløb til Religionspædagogisk Udvalg. Herved er der opnået finansiering
af hele projektet, der er budgetsat til 60.000 kroner. En række menighedsråd har tilsammen bevilget 21.000 kroner.
3.

Orientering ved formanden.
-Invitation til fællesmøde for stiftsrådene den 20. september 2014 i Aalborg.
Formanden oplyste, at han deltager i fællesmødet.
-Høringssvar til Kirkeministeriet ang. bekendtgørelse om medarbejdermøder efterretningssag.
Fremgangsmåden med at stiftsadministrationen og formanden udarbejder et
svarudkast og sender det via mail til medlemmerne af stiftsrådet vurderes at være en
undtagelsessituation, og HS oplyste, at der overfor ministeriet er blevet gjort
opmærksom på, at der er brug for længere høringsfrister. Sagen i sig selv burde
muligvis aldrig have været forelagt stiftsrådene.

4.

Orientering ved biskoppen.
Biskoppen orienterede om følgende:
Forløbet af taksforcegruppens møder har været positivt med ca. 50 deltagere til
hver af de to mødedage. Provsterne har fået en funktion som ”elastikholdere” i
relation til opfølgningen på resultaterne fra møderne.
Landemodet har fået nyt navn og hedder nu årsmødet. Det ligger i år den 14. juni i
Bangs Have.
Bispeembedet modtager en betydelig kunstgave fra Ny Carlsberg Fondet, som
indvies den 15. juni 2014 i bispegården. Der vil komme invitation ud til stiftsrådets
medlemmer.
Det nye indsatsområde er under overvejelse. En mulighed kan være ”kirken på
landet” eller ”kirken i samfundet.”
Der vil som forudsat i budgettet for i år blive udgivet en årbog vedrørende 2013 samt
et temahæfte. Temahæftet udgives i efteråret.
Den 5. maj kl. 16.30-18.00 er pastor Anja Grønne fra New Zealand på besøg i
bispegården, og vil fortælle om sit arbejde som DSUK-præst
Der arbejdes på at få etableret et pilgrimscenter ved domkirken.
Der er taget hul på ændringer i præstenormeringen i området, der dækker den
tidligere Nysted Kommune. Såvel præster som menighedsråd har været initiativ tagere
til at få lagt en plan i forbindelse med nært forestående vakance i Kettinge- Bregninge

pastorat og forventet Vakance i Vester Ulslev inden for de næste ca. 2 år. Processen
har været positiv. Stillingen i Nørre Alslev er genopslået, og stillingen i Kappel
Pastorat ændres fra en overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse.

5.

Udvalgene:

a.

Status for arbejdet med formålsbestemmelser for udvalgene under
stiftsrådet. Det er besluttet at udvalgene skal fremsende opdateret
formålsparagraf og eventuel forretningsorden til stiftsrådet.
Der vedlægges kommissorier vedrørende tre udvalg samt den sidst
behandlede udgave af oversigt over udvalgene.
Forslagene vedrørende Diakoniudvalget, Religionspædagogisk Udvalg samt
Udvalget for Mellemkirkelige Relationer og Religionsmøde blev gennemgået.
Følgende blev besluttet:
Oplæg til sammensætningen af Diakoniudvalget samt kommissorium blev
vedtaget.
Oplæg vedrørende sammensætning af Religionspædagogisk Udvalg samt
kommissorium blev vedtaget. Stiftsrådet skal herefter udpege 6 medlemmer.
Oplæg til navn og formålsparagraf for Udvalget for Mellemkirkelige Relationer
og Religionsmøde blev vedtaget. Oplæg til sammensætning blev vedtaget som
følger:
-Biskoppen udpeger to medlemmer, som skal være bestyrelsesmedlemmer i
Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde.
- Stiftsrådet udpeger to medlemmer fra stiftsrådet, hvor den ene er stiftets
medlem af Det Mellemkirkelige Råd.
-Biskoppen udpeger de funktionspræster, der skal være medlem.
-Stiftsrådet udpeger op til fem medlemmer efter forslag fra de ovenstående
medlemmer.

b.

Forslag fra Provst Anne Birgitte Villadsen om nedlæggelse af
stiftsdagsudvalget, og forslag om, at stiftsdagsudvalget bliver et ad hoc
udvalg, der nedsættes og sammensættes, når behovet er der.
Forslaget blev vedtaget. De tidligere indvalgte udvalgsmedlemmer orienteres af
stiftsadministrationen.

c.

Forslag fra biskoppen om at stiftskontorchef Helle Samson og
kommunikationsmedarbejder Marianne Schwartz får medlemsstatus i
Kommunikationsudvalget.
Forslaget blev vedtaget.

d.

Fastlæggelse af sekretariatsbetjeningen af udvalgene under stiftsrådet.
Oplæg: Sekretær for Innovationsudvalget, Tanja Beckmann, sekretær for
Kommunikationsudvalget, Marianne Schwartz. Øvrige underudvalg finder
selv sekretær. For så vidt angår Jubilæumsudvalget tages det op, tættere på
2017.
Oplægget blev vedtaget.

6.

Betænkning 1544 om en ny styrelsesstruktur for Folkekirken. Aftale af procedure
for afgivelse af udtalelse. Den samlede tekst kan ses på:
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/KM/Sider/Høring-over-betækning-nr-1544-om-folkekirkens-styre.aspx
Fysisk eksemplar af betænkning 1544 er udsendt den 15. april 2014 til
medlemmerne af stiftsrådet.
Der er høringsfrist den 31. maj 2014, og der udsendes udkast til høringssvar fra
stiftsadministrationen som grundlag for drøftelsen i stiftsrådet senest den 25.
april 2014.
Oplæg til drøftelse af høringssvar blev omdelt ved mødets begyndelse. Formanden
redegjorde for hvorledes processen med afgivelse af svar tænkes gennemført.
Oplægget drøftedes. Der afholdes ekstraordinært møde den 22. maj kl. 16.30-17.30
for drøftelse af indholdet af høringssvar. Forslag og ideer kan frit udsendes generelt til
medlemmerne af stiftsrådet.

7.

Orientering fra stiftsadministrationen.
HS oplyste, at der er igangsat et arbejde med at belyse stiftsrådenes virke og økonomi.
Der har været afholdt fællesmøde med provstiudvalgene, provstirevisor og
stiftsadministrationen den 24. april 2014. På mødet drøftedes ideer til
revisionsmæssige indsatsområder og der var forventningsafstemning. Mødet var
positivt, og vil fremover holdes i efteråret, næste gang i efteråret 2014.
På grund af leverandørvanskeligheder kæmper stifterne fortsat med FLØS 2, som dog
forventes opstartet fuldt pr. første januar 2015.

HNN bemærkede, at der har været sager på byggesagsområdet, hvor menighedsråd
har gennemført arbejder uden at indhente godkendelse hos stiftsøvrigheden og
provstiudvalget. Problemet vil blive adresseret via den digitale arbejdsplads.
8.

Eventuelt
Intet.

HNN 30. april 2014

