Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
torsdag d. 9. september 2010.
Følgende deltog i mødet:
Biskop Steen Skovsgaard
Provst Jens Lose
Domprovst Ole Opstrup
Sognepræst John Andersen
Sognepræst Ulla Schou Rasmussen
Michael Fagerlund
Stiftskontorchef Helle Samson
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen (ref.)

Bent Normann Olsen, formand
Erik Rasmussen, næstformand
Jørn Ringsing
Knud Brusgaard Nielsen
Mette Tangaa
Knud Erik Rasmussen
Susanne Høgh Nielsen

Der var afbud fra Jørn Peter Pejdal.
Der var udsendt følgende dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Økonomi.

2.1.

a. Bevilgede lån i stiftsmidlerne i perioden 1. januar 2010 til
31. august 2010 (bilag).
b. Stiftsmidlerne pr. 31. august 2010 (bilag).
c. Budgetopfølgning - bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2010 (bilag).
d. Godkendelse af budgetposter i budget 2011 (bilag).

2.2.

a. Eventuelt nyt fra budgetfølgegruppen/budgetsamrådet v/Erik
Rasmussen.
b. Orientering vedrørende udskiftning af SØS og anskaffelse af nyt
gravstedsmodul – høring af stiftsrådene på vej (bilag).
c. Ansøgning om støtte på 1.000 kr. til stiftsgruppemøder for
sognemedhjælpere i Roskilde og Lolland-Falsters Stifter
(bilag) (ansøgningsskema er ikke sendt til ansøger – ansøgning
vurderes dækkende).
d. Ansøgning fra Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sognes Menighedsråd
om frigivelse af 105.527,55 kroner af embedskapitalen (bilag).
e. Ansøgning fra sognepræst Jesper Bacher, Tirsted-Hillested-Skørringe
Pastorat om støtte til deltagelse i Tidehvervs sommermøde 2011.
(Ansøgning skønnes dækkende - bilag), samt ansøgning fra
sognepræst, Dorthe Hedegaard – kursusdeltagelse (bilag).
f. Økumenisk Efterårskursus den 5. - 6. november 2010 (bilag).
g. Ansøgning fra Kirke og Religionsmøde (bilag).
h. Eventuel ansøgning fra Maribo Domsogns menighedsråd om lån på
særlige vilkår (Bilag udleveres eller eftersendes).

3.

Orientering ved formanden
- Invitation i anledning af indmeldelsen i Porvo Fællesskabet (Bilag).

4.

Orientering ved biskoppen.

5.

Evt. nyt vedrørende udvalgenes arbejde.

6.

Nyt fra stiftsadministrationen.
a. Samarbejde med PU om rådgivning i kirkefunktionærsager.
b. Byggesagen – Indvielse.

7.

Næste møde den 17. november 2010.

8.

Eventuelt.

Ad 1.
Formanden bød velkommen.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.2. i, ansøgning af 25. august
2010 fra Døllefjelde Sogns Menighedsråd om frigivelse af 200.000 kroner af kirkens
kapitaler til finansiering af istandsættelse af Døllefjelde Præstegård.
2.1
a.
Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR) gennemgik den med dagsordenen udsendte
oversigt over bevilgede lån pr. 31. august 2010. Oversigten er bilag 1 til dette referat
Der er i perioden 1. januar – 31. august 2010 udlånt 7,036 mio. kroner.
Der var ikke bemærkninger til oversigten.
b.
FR gennemgik den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 31.
august 2010. Oversigten er bilag 2 til dette referat.
Der var ved periodens slutning bevilget lån på 64,176 mio. kroner og 25,050 mio.
kroner til henholdsvis kirker og embeder. Obligationsbeholdningen udgjorde 40,353
mio. kroner og de likvide midler 11,528 mio. kroner. Aktiverne udgjorde samlet
141,110 mio. kroner.
Indlånene til embeder udgjorde 161.000 kroner mod 19,520 mio. kroner pr. 30. april
2010. Baggrunden er, at alle embedskapitalerne med undtagelse af bispe-embedets er
overført til kirkernes kapitaler.

Midlerne er i flersognspastorater fordelt mellem de enkelte kirker på baggrund af
antallet af medlemmer af folkekirken.
Udlånsprocenten var 74,98 % mod 74,68 % pr. 30. april 2010.
c.
FR fremlagde oversigt over anvendte midler pr. 31. august 2010. Oversigten viser, at
der er ubrugte midler for ca. 250.000 kroner, men at der udestår en del udgifter
herunder afregning fra stiftspræstestævnet, og at et overskud må forventes at blive en
del mindre.
d.
Udkast til specifikt budget for 2011 blev drøftet. Enkelte af posterne er udtryk for
bevillinger (fx konfirmandevent) medens andre er oplæg. Der uddeltes ansøgninger
fra Religionspædagogisk udvalg og Udvalget for Folkekirke og Religionsmøde.
Det blev besluttet, at alle kurser, der udelukkende vedrører præster, skal rettes til
biskoppen, og at der i den forbindelse kan blive tale om at overføre midler fra
udvalgene til biskoppens rådighedsbeløb under emnet – kursus præster.
Rammebevillinger til udvalgene vil således ikke kunne anvendes til disse formål.
Biskoppen skal aflægge regnskab for anvendelsen af stiftsrådets midler.
Det aftaltes, at der udsendes meddelelse til menighedsrådene via stiftets hjemmeside
om at endelig fastsættelse af de enkelte budgetposter vil ske ved stiftsrådsmødet den
17. november 2010.
Yderligere aftaltes, at der skal udformes en officiel budgetprocedure med frister for
de stående udvalg til indgivelse af budgetansøgninger med begrundelser.
2.2.
a.
Erik Rasmussen (ER) uddelte brev af 1. juli 2010 fra Kirkeministeriet om fordeling
af landskirkeskat og udligningstilskud for 2011.
Der er i øvrigt ikke nyt vedrørende budgetfølgegruppen og budgetsamrådet.
Helle Samson (HS) oplyste, at den tvivl, der har været rejst, om hvorvidt der fortsat
kan være skattefritagelse for renteindtægterne af stiftsmidlerne, er ved at være
afklaret, idet Skatterådet har signaleret, at der ikke indtræder skattepligt. Dette
betyder, at man nu kan komme videre med udliciteringen af forvaltningsopgaven.
b.
HS henviste til det udsendte materiale – notater af henholdsvis 19. og 20. august

2010 fra Kirkeministeriets IT-Kontor, hvoraf det fremgår, at der vil ske høring af
stiftsrådene i ugerne 40-41 med en svarfrist på 14 dage vedrørende fornyet udbud af
IT-systemet til understøtning af kapitaladministrationen og forvaltningen af gravstedskapitalerne.
Spørgsmålet om decentralisering af opgaven med fakturering af gravstedsaftalerne
fra stifterne til menighedsrådene drøftedes.
Der er delte meninger om emnet, idet der kan være menighedsråd, med ringe indsigt
i IT-anvendelse, der vil opfatte det som en byrde, og menighedsråd, der ikke vil se
det som et problem.
De menighedsråd, der ikke umiddelbart vurderer at kunne påtage sig opgaven, kan
vælge udelukkende at lægge opgaven på egen graver som en arbejdsopgave, hvortil
der kan tilbydes efteruddannelse, eller få opgaven henlagt til at andet
menighedsråd/kirkegård.
Det besluttedes, at der i høringssvaret skal lægges vægt på at der ikke bør være tale
om en løsning, der gennemføres for hurtigt og således med opstart tidligst januar
2013.
c.
Der meddeles afslag på det ansøgte.
d.
Det besluttedes at frigive det ansøgte beløb på betingelse af provstiudvalgets
anbefaling. Det indskærpes, at ansøgningen skal underskrives af formanden for
menighedsrådet.
e.
Det besluttedes at ansøgningerne henlægges til biskoppens afgørelse, da det
omhandler præsters deltagelse i kurser. Derudover skal deltagelsen kunne begrundes
i forhold til det retlige grundlag for stiftsrådets virke.
f.
Ingen gav udtryk for ønsket om at deltage. Det besluttedes, at der i budgettet for
2011 skal medtages en post, der tager højde for drift af stiftsrådet.
g.
Det besluttedes at bevilge 2.000 kroner. Bevillingen gives med krav om at modtage
referat/beretning fra mødet.

h.
Bent Normann Olsen oplyste, at man arbejder på at forelægge en ansøgning for
stiftsrådet på ca. 900.000 til udskiftning af lydanlægget i Maribo Domkirke, og at
man set i lyset af kommende investeringer på ca. 15 mio. kroner ønsker en særlig
lang afdragsperiode. Stiftsrådet vurderede, at en ansøgning på 900.000 kroner helt
overvejende kun bør gives på de normale betingelser, d.v.s. med en afdragsperiode
på højst 10 år. Der kan administrativt meddeles menighedsrådet 1 års henstand med
afdragene.

i.
Det besluttedes at frigive 200.000 som ansøgt af menighedsrådet.
3.
BNO henviste til invitationen fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd hvor et medlem
af stiftsrådet kan deltage i gudstjeneste og efterfølgende reception i forbindelse med
markeringen af folkekirkens indtræden i Porvofælleskabet. BNO deltager som
medlem af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

4.
Steen Skovsgaard (SSK) refererede fra stiftspræstestævnet. Det havde haft mange
deltagere og et godt indhold og var i det hele en succes. Stiftsrådets bevilling er en
meget stor hjælp i den forbindelse. Alle er meget taknemlige for dette.
Stiftsdagen den 30. oktober 2010 åbnes af BNO og får overskriften: ”Hvor skal vi
hen?”, og vil lægge vægt på menighedsrådenes udarbejdelse af
formålsformuleringer.
SSK opfordrede til, at der på næste møde i stiftsrådet den 17. november 2010, tages
fat på en opfølgning på temadagen med Poul Langagergaard. Der var tilslutning til
dette.
Stiftet er vært for efterårsbispemødet i september 2011.
Pinselejren er blevet meget godt modtaget med ros fra deltagernes side. SSK vil
udsende materiale fra begivenheden herunder tilbagemeldinger fra deltagerne.
Ny Carlsbergfondet er gået meget positivt ind i anskaffelsen af et kunstværk til
gårdspladsen i området, hvor der tidligere stod bøgetræer. Kunstneren Hein Heinsen
skal udforme det.
5.
BNO uddelte forslag til vedtægt for Det Mellemkirkelige Udvalg. Vedtægten skal

godkendes af stiftsrådet og vil blive taget med på dagsordenen for det næste møde i
stiftsrådet.
6.
HS oplyste, ar der er ansat ny lønmedarbejder, idet Winnie Svensson har opsagt sin
stilling, og at der samtidigt er ansat en vikar for Marlene Laursen, der går på
barsel. Samarbejdsaftalerne med provstiudvalgene om støtte i kirkefunktionærsager
til menighedsrådene er fortsat gældende.
Indvielsen af stiftsadministrationen vil finde sted torsdag den 16. december 2010 kl.
13.00. Det er noget senere end den aftalte afleveringsdag den 29. oktober, men der er
opstået en forsinkelse i projektet, som medfører, at indvielsen har måtte rykkes til et
tidspunkt, hvor der er sikkerhed for at byggeriet er taget i brug.
7.
Der skal fastsættes mødedage for 2011, så alle opfordres til at have kalender med.
Der vil blive udsendt forslag til mødedage i forbindelse med dagsordenen.
8.
Intet
HNN
21.09.2010

