Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
onsdag d. 19. maj 2010.
Følgende deltog i mødet:
Biskop Steen Skovsgaard
Provst Jens Lose
Domprovst Ole Opstrup
Sognepræst John Andersen
Sognepræst Ulla Schou Rasmussen
Stiftskontorchef Helle Samson
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen (ref.)

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

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

Godkendelse af dagsorden.

2.

Økonomi.

2.1.

a. Bevilgede lån i stiftsmidlerne i perioden 1. januar 2010
30. april 2010 (bilag).
b. Stiftsmidlerne pr. 30. april 2010 (bilag).
c. Det bindende stiftsbidrag pr. 30.04.2010 (bilag).

2.2.

a. Eventuelle bemærkninger vedrørende budget 2011.
b. Eventuelt nyt fra Budgetfølgegruppen/budgetsamrådet v/Erik
Rasmussen.
c. Evaluering af Konfirmandevent 2010 samt invitation til 2011 (bilag).
d. Ansøgning fra Nykøbing F Sogns Menighedsråd om frigivelse af
yderligere 16.847,25 kroner af embedskapitalen (bilag).
e. Ansøgning fra sognepræst Carsten Riis Jensen, Toreby Sogn om 3.850
kroner til køb af program vedr. E-learning (bilag).
f. Ansøgning fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd om 2.000 kroner
vedr. overvågning af beslutninger fra EU (bilag).
g. Revideret ansøgningsskema (bilag).
h. Evt. nyt vedrørende udskiftning af SØS og anskaffelse af nyt
gravstedsmodul.

3.

Orientering ved biskoppen
- Tilbud om kursus i kommunikation v/Kirkeligt Medieakademi (bilag
eftersendes).
-Tilbud til præster om brug af Facebook (bilag eftersendes).

4.

Evt. nyt vedrørende udvalgenes arbejde.

5.

Nyt fra stiftsadministrationen.
a. Samarbejde med PU om rådgivning i kirkefunktionærsager.
b. Stifternes rolle i OK11.
c. Byggesagen – afholdelse af rejsegilde.

6.

Opfølgning på visionsdag/inspirationsdag for stiftsrådet den 12. maj 2010.

7.

Eventuelt.

Ad 1.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.2. i, Ansøgning af 18. maj
2010 fra menighedsråd i Lolland Østre Provsti om støtte til besøg af Sigurd Barret –
Sigurd fortæller bibelhistorier. Der tilføjedes punkt 2.2.j. Ansøgning af 12. maj 2010
fra Maribo Sogns Menighedsråd om lån i stiftsmidlerne på særlige vilkår.
2.1
a.
Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR) gennemgik den med dagsordenen udsendte
oversigt over bevilgede lån pr. 30. april 2010. Oversigten er bilag 1 til dette referat
Der er i perioden 1. januar – 30. april 2010 udlånt 2,442 mio. kroner.
Der var ikke bemærkninger til oversigten.
b.
FR gennemgik den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 30.
april 2010. Oversigten er bilag 2 til dette referat.
Der var ved periodens slutning bevilget lån på 64,656 mio. kroner og 26,042 mio.
kroner til henholdsvis kirker og embeder. Obligationsbeholdningen udgjorde 41,127
mio. kroner og de likvide midler 10,823 mio. kroner. Aktiverne udgjorde samlet
145,650 mio. kroner.
Indlånene udgjorde 125,680 og 19,520 mio. kroner for henholdsvis kirker og
embeder. Den urealiserede kursgevinst udgjorde 450 t. kr.
Udlånsprocenten var 74,68.
c.
Man gennemgik budgetopfølgningen, og det aftaltes, at stiftsadministrationen til
næste møde har suppleret oversigten, således at den indeholder samtlige
budgetposter og midler, der måtte være overført fra tidligere budgetår.

2.2.
a.
Helle Samson erindrede om, at de endelige budgetposter først skal være fastsat inden
den 1. november. En af posterne kan blive konfirmandevent 2011, som vil kunne
medføre forbrug af en betydelig andel af de lignede midler på i alt 368.000 kroner.
b.
Erik Rasmussen (ER) uddelte notat for fællesfondens ramme 2011.
Vedrørende forrentningen af stiftsmidlerne oplyste ER, at der er rejst tvivl om
hvorvidt der fortsat kan være skattefritagelse. Spørgsmålet behandles i Skatterådet.
Det aftaltes, at referaterne fra bestyrelsesmøderne i den fælles kapitalforvaltning
lægges på intranettet. Der henvises hertil via hjemmesiden.
c.
Der var generel enighed om at der er tale om et godt initiativ, hvor meget var
lykkedes. Evalueringen vurderes til i en hvis grad at have sprunget lidt let henover de
kritiske bemærkninger, som der har været fremme og er derved blevet lidt ensidig.
De største problemer var lydforholdene i Maribo Domkirke, hvor det anvendte
lydanlæg ikke virkede. Herved havde en stor del af deltagerne ikke kunnet følge med
i begivenhederne ved koret. På Maribo Gymnasium havde lyden fra det indkøbte
musikband derimod været helt uacceptabel høj.
John Andersen bemærkede, at en lignende koncert ikke er med i planerne for 2010,
og at arbejdsgruppen er ved at tilpasser projektet efter de indhøstede erfaringer.
Af yderligere bemærkninger var der bl.a. spørgsmålet om behovet for frikøb af
tovholdere og manglende kommunikation med de sognepræster, der havde deltaget
med deres konfirmander.
Der blev også stillet spørgsmål ved planerne om at afvikle 2011 arrangementet i
januar.
Arbejdsgruppen har i sin evaluering anført, at man har opstartsmøde vedrørende
2011 den 26. maj 2010 og har inviteret medlemmerne af stiftsrådet til at deltage heri.
Ingen medlemmer af stiftsrådet kunne påtage sig denne opgave med så relativt kort
varsel, og det besluttedes, at afholde et ekstraordinært møde i stiftsrådet fredag den
25. juni 2010 kl. 10.00, hvor repræsentanter fra arbejdsgruppen kan fremlægge deres
tanker og ideer, således at stiftsrådet får en bedre mulighed for at vurdere, om man
vil støtte projektet i 2011.

Det besluttedes, ikke at stille krav om yderligere evaluering. Stiftsadministrationen
vil udarbejde forslag til en evalueringsmodel i fremtiden.
d.
Det ansøgte beløb stort 16.847,25 kroner blev bevilget frigivet. John Andersen
deltog ikke i mødet.
e.
Det besluttedes at melde afslag på ansøgningen.
Projektet skønnes at være af en størrelse, der må kunne finansieres lokalt eller af
ansøger selv.
f.
Det besluttedes at bevilge de ansøgte 2.000 kroner.
g.
Ansøgningsskemaet blev godkendt med den ændring, at beløbsgrænsen udgår. Der
foretages mindre rettelser. Skemaet bliver tilgængeligt på hjemmesiden.
f.
HS orienterede om sagsgangen og tidshorisonten.
i.
Det besluttedes at meddele afslag på det ansøgte, idet projektet er afgrænset til et
provsti, og da de ca. 20 menighedsråd og Provstiudvalget selv bør overveje at
afholde den samlede udgift. Knud Rasmussen vil tage sagen op i Provstiudvalget for
Lolland Østre Provsti. Derudover er der en lang række af menighedsrådene, der
heller ikke har hørt om ideen.
j.
Det besluttedes at meddele afslag på forlænget afdragsperiode, idet beløbet på
450.000 samlet set er begrænset, og at der ikke i øvrigt er grunde, der i tilstrækkelig
grad taler for at svække den fastlagte linje jf. tidligere beslutning i stiftsrådet.
3.
Steen Skovsgaard (SSK) orienterede om det forestående pinsetræf, hvor 11
teologistuderende vil besøge stiftet. Projektet er finansieret af stiftsrådet og forventes
at holde sin budgetramme. Der har været en flot interesse for projektet og 11
deltagere er meget tilfredsstillende.

SSK har været på visitats på Fejø den 18. maj 2010, hvor Erik Thorsen fra Web
Vision var med og filmede til den kommende film om stiftet.
SSK omdelte materiale vedrørende kommunikation og brugen af facebook/sociale
medier.
Sidstnævnte tilbud om uddannelse i brugen af disse medier forventes at være
relevant i et vist omfang. Tilbudsgiver virker meget kompetent. Udgifterne til
projektet vil skulle finansieres over de midler, der er fastsat til præsterne i stiftsrådets
budget og er således ikke ekstraudgifter, der skal tages af de øvrige midler.
Tilbuddet vedr. de sociale medier vil blive udsendt til præsterne i stiftet.
4.
Intet.
5.
a.
HS orienterede om det udvidede samarbejde i kirkefunktionærsager, hvor
stiftsmedarbejdere i højere grad end tidligere tilbyder rådgivning ude i
menighedsrådene. Samarbejdsaftalerne foreligger i endelig form i løbet af kort tid og
vil blive sendt ud via intranettet.
b.
HS orienterede kort om de kommende overenskomstforhandlinger. Kirkeministeriet
har udpeget stifternes ansættelsesbevisgruppe til at være med i forhandlingerne. I
modsætning til 2008 er Landsforeningen ikke deltager.
c.
HS oplyste, at der forventes afholdt rejsegilde i juni måned.
6.
Punktet blev udskudt til næste møde.
7.
Reglerne for kørselsgodtgørelse og diæter blev drøftet. Knud Brusgaard Nielsen
fremsender provstiudvalgets elektroniske udgave, som eventuel kan bruges i stedet
for en fysisk udgave.
HNN
27.05.2010

