Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
Onsdag den 17. november 2010.
Følgende deltog i mødet:
Biskop Steen Skovsgaard
Provst Jens Lose
Domprovst Ole Opstrup
Sognepræst John Andersen
Sognepræst Ulla Schou Rasmussen
Sognepræst 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
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. oktober 2010 (bilag).
b. Stiftsmidlerne pr. 31. oktober 2010 (bilag).
c. Budgetopfølgning - bindende stiftsbidrag pr. 31. oktober 2010 (bilag).
d. Godkendelse af budgetposter i budget 2011 (bilag herunder
ansøgninger).
e. Budgetprocedure 2011 – frister/ansøgninger.

2.2.

a. Eventuelt nyt fra budgetfølgegruppen/budgetsamrådet v/Erik
Rasmussen.
b. Orientering vedrørende udskiftning af SØS og anskaffelse af nyt
gravstedsmodul – opfølgning på høringen primo november 2010.
c. Ansøgning fra biskoppen om midler til færdiggørelse af film til
menighedsrådene samt eksponering af filmen via biograffremvisning.
d. Ansøgning fra Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd om
lån på 7,4 mio. kr. over 20 år til sognegård. (Bilag – udleveres på
mødet).
e. Indkøb af årbog fra Det mellemkirkelige Råd (bilag).

3.

Orientering ved formanden.

4.

Orientering ved biskoppen.
Sikring af kirkerne mod tyveri og hærværk.
Præstenormering.
Betingelser for økonomisk støtte til præsters deltagelse i kurser.
Evaluering af stiftsdag.
Filmen om stiftet – visning i biografer.

5.

Evt. nyt vedrørende udvalgenes arbejde.
Stiftsrådsmedlemmer i udvalg orienterer.

6.

Nyt fra stiftsadministrationen.
a. Kirkefunktionærsager.
b. Byggesagen.
c. Fyraftenskurser.
d. Kommunikation med menighedsrådene.

7.

Valg.
Valg af formand for 1 år.
Valg af næstformand for 1 år.
Valg af repræsentant vedrørende deltagelse i budgetsamråd.

8.

Møderne i 2011 - forslagene for 4 møder er: 9. februar, 26./27. maj,
12./13. september og 23./24. november 2011. Alle dage kl. 10.00. Husk
venligst kalender.

9.

Eventuelt – rundvisning.

Ad 1.
Formanden bød velkommen.
Dagsordenen blev godkendt.
2.1
a.
Den med dagsordenen udsendte oversigt over bevilgede lån pr. 31. oktober 2010
blev gennemgået. Oversigten er bilag 1 til dette referat.
Der er i perioden 1. januar – 31. oktober 2010 udlånt 7,386313 mio. kroner.
Der var ikke bemærkninger til oversigten.
b.
Den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 31. oktober 2010
blev gennemgået. Oversigten er bilag 2 til dette referat.
Der var ved periodens slutning bevilget lån på 64,260 mio. kroner og 25,029 mio.
kroner til henholdsvis kirker og embeder. Obligationsbeholdningen udgjorde 38,815
mio. kroner og de likvide midler 14,060 mio. kroner. Aktiverne udgjorde samlet
142,165 mio. kroner.
Udlånsprocenten var 73,04 % mod 74,98 % pr. 31. august 2010.

Helle Samson (HS) oplyste, at obligationsbeholdningen er solgt og reinvesteret via
den fælles kapitalforvaltning.

c.
Der forelå oversigt over anvendte midler pr. 31. oktober 2010. Oversigten viser, at
der er ubrugte midler for ca. 75.000 kroner, men at der udestår udgifter herunder
afregning fra stiftsdagen. Overskuddet vil således blive en del mindre.
d.
Budgetforslaget blev godkendt med udgifter på 480.000 kroner. Et eventuelt
overskud for 2010 overføres til udviklingspuljen. Budgettet offentliggøres på stiftets
hjemmeside.
e.
Det vedtoges, at de faste modtagere af tilskud skal indsende redegørelser for
økonomi og projekter senest den 1. oktober og at ansøgninger skal være
stiftsadministrationen i hænde senest den 31. oktober. Ansøgerne opfordres til at
bruge stiftsrådets ansøgningsskema.
2.2.
a.
Erik Rasmussen (ER) oplyste, at der har været møde i budgetsamrådet den 8. oktober
2010. Referatet fra mødet findes på stiftsadministrationens hjemmeside.
ER oplyste, at budgettet for fællesfonden for 2011 nu ligger på Kirkeministeriets
hjemmeside.
HS bemærkede, at stiftet nu har solgt samtlige obligationer svarende til 47 mio.
kroner og at disse midler nu er geninvesteret via den fælles kapitalforvaltning. Ved
salget opnåedes en kursgevinst på ca. 1. mio. kroner.
b.
HS oplyste, at KM har tilkendegivet, at den kommende ordning formentligt først
træder i kraft i begyndelsen af 2012. Der forventes nu en løsning, hvor det er
menighedsrådene selv, der skal anmode om selv at stå for faktureringen.
c.
Ansøgningen er tidligere udsendt pr. mail, da den hastede. Bevillingen bekræftedes.

d.
Det ansøgte lån blev bevilget.
e.
Sagen oversendes til Det mellemkirkelige Udvalg, der tidligere har stået for indkøb
af årbogen.
3.
Bent Normann Olsen (BNO) henviste til Kirkeministeriets igangværende høring
vedrørende rapporten ”Folkekirke og registreret partnerskab”. Det vedtoges, at der
afholdes ekstraordinært møde den 16. december 2010 kl. 11.30 med henblik på
besvarelse af de stillede spørgsmål. Høringsmaterialet findes på: (og udsendes til
medlemmerne)
http://www.km.dk/generelle-sider/nyheder/single-news/rapport-om-folkekirken-ogregistreret-partnerskab-sendt-til-hoering.html.
Medlemmer, der ikke vil kunne deltage i mødet kan indsende bemærkninger direkte
til formanden eller stiftsadministrationen.
4.
Der var enighed om, at der skal fokus på området, da mange menighedsråd har
oplevet indbrud og tyverier. Da det er ret dyrt, at få besøg af folkekirkens
tilknyttede forsikringsrådgiver (Willis) søges sagen bragt op overfor
Kirkeministeriet.
SSK bemærkede, at stiftet kun mangler at foretage en beskeden reduktion på 0,6
årsværk for at have opfyldt kravene fra Kirkeministeriet vedrørende fordeling af
præstestillinger i landet.
Stiftsdagen havde været en god oplevelse med gode oplæg og god mødeledelse fra
Erling Andersens side.
Stiftsrådets film vil blive forevist i Søllested bio den 18. november og i Nyk. F. bio
den 25. november 2010 – alle er velkomne.
5.
Intet.
6.
a.
HS bemærkede, at man i stiftsadministrationen er godt i gang med at indkøre de nye
medarbejdere på lønområdet, og at der gives rådgivning og hjælp i udbredt grad. De

verserende lønforhandlinger har givet en del at se til, og der forespørges i vidt
omfang om hjælp.
I sager, der medfører eller kan medføre væsentlige udgifter for menighedsrådene,
sker der advisering af provstiudvalget, eller menighedsrådet henvises til at rette
henvendelse til samme.
b.
Bygningen er næsten færdig, og det forventes, at den tages endeligt i brug inden
udgangen af november måned. Der er præsentation af stiftsbogen den 29. november
2010 og reception for en række indbudte den 16. december kl. 13.00-15.00.
c.
HS henviste til stiftsadministrationens nyligt afviklede kursus om lønforhandling, og
det vurderes at formen med møde fra 16.30 til 18.00 er god og vil kunne gentages
med passende mellemrum – fx forår og efterår.
d.
HS anførte, at der har vist sig at være problemer med menighedsrådenes manglende
eller forsinkede åbning af post via intranettet. Stiftsadministrationen forventer at
supplere med fysiske udsendelser i forbindelse med udsendelse af stiftsbrevet.
7.
a.
b.
c.

Genvalg
Genvalg
Genvalg

8.
Møderne i 2011 fastsattes til 9. februar kl. 10.00, 30. maj kl. 10.00, 12. september kl.
16.00 og 22. november kl. 16.00 - den 22. november med efterfølgende middag.
9.
Intet.
HNN
26.11.2010

