Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
torsdag den 16. december 2010.
Følgende deltog i mødet:
Biskop Steen Skovsgaard
Provst Jens Lose
Domprovst Ole Opstrup
Knud Brusgaard Nielsen
Mette Tangaa
Sognepræst Michael Fagerlund
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen (ref.)

Bent Normann Olsen, formand
Erik Rasmussen, næstformand
Jørn Ringsing
Susanne Høgh Nielsen
Knud Erik Rasmussen
Stiftskontorchef Helle Samson

Der var afbud fra Jørn Pejdal samt sognepræsterne Ulla Schou Rasmussen og John Andersen
Der var udsendt følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Behandling af Kirkeministeriets Rapport om folkekirken og registreret partnerskab
(rapporten er udsendt tidligere).
3. Høring angående udjævning af renteafkast af kapitaler (materiale er udsendt tidligere).
4. Oversigt over bevilgede lån 1. januar -15. december 2010 (udleveres på mødet).
5. Sammensætning af strukturudvalget.
6. Nyt fra formanden.
7. Nyt fra biskoppen.
8. Eventuelt.
1.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 7.2. Behandling af spørgsmål om
medlemsskab/støtte til Samtaleforum Unge og Kirke.
2.
Rapporten drøftedes og der fremlagdes tekstforslag af Michael Fagerlund. Det aftaltes, at
formanden afgiver svar til Kirkeministeriet ud fra følgende konklusioner.
Spørgsmål 1.
-

Der var enighed om, at ægteskab skal kunne indgås i folkekirken med borgerlig gyldighed.

Spørgsmål 2.
-

6 medlemmer er for at registreret partnerskab skal kunne indgås i folkekirken.
2 medlemmer stemte for, at registreret partnerskab ikke skal kunne indgås i folkekirken,
men skal kunne velsignes i folkekirken med et til handlingen autoriseret ritual.
3 medlemmer stemte for, at ordningen fra 1997, hvorefter der kan gennemføres en
gudstjenstlig markering af et registreret partnerskab, videreføres.

Spørgsmål 3.
-

Der var enighed om, at det anføres i lovteksten i tilknytning til reglen om at præster kan
udlade vielse af fraskilte.

3.
Det besluttedes at svare Kirkeministeriet, at man ikke har bemærkninger til forslaget i brev af 18.
november 2010, men at det tilføjes, at man henstiller, at ordningens ikrafttræden udskydes et år i
forhold til det planlagte. Herved kan der rådes over den opnåede kursgevinst allerede i 2011 i
forbindelse med realiseringen af obligationsbeholdningen forud for overgangen til den fælles
kapitalforvaltning.
4.
Der uddeltes oversigt over bevilgede lån pr. 15. december 2010. Der er bevilget lån til kirker og
embeder for ca. 17. mio. kroner. Oversigten er bilag 1 til denne beretning.
5.
Stiftsrådet drøftede spørgsmålet om brug af mails til afklaring af tvivlsspørgsmål, og der var
enighed om, at egentlige tvivlspørgsmål drøftes bedste i forbindelse med møder i stiftsrådet.
6.
Formanden uddelte rapport fra den femte konference i Kristent Muslimsk Samtaleforum.
Formanden oplyste, at der vil blive udsendt et link, hvor man kan se benchmark på forvaltningen af
stiftsmidlerne i 2010.
7. 1
Biskoppen orienterede nærmere om baggrunden for ansøgningen om midler til SUK.
7.2
Sagen optoges som en bevillingssag – der betales for 2010 og sagen tages på budgettet for 2011.
8.
Intet.
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