Dok.nr.: 16810/13

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift onsdag den 20. februar 2013

Følgende deltog i mødet:
Bent Normann Olsen, formand (BNO)
Steen Skovsgaard (SSK)
Sognepræst John Andersen (JA)
Erik Rasmussen, næstformand (ER)
Knud Brusgaard Nielsen (KBN)
Sognepræst Ulla Skou Rasmussen (USR)
Stiftskontorchef Helle Samson (HS)

Susanne Høgh Nielsen (SHN)
Mette Tangaa Jensen (MTJ)
Sognepræst Michael Fagerlund (MF)
Provst Jens D. Lose (JDL)
Jørn Peter Pejdal (JPP)
Jørgen Ringsing (JR)
Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN) (ref.)

Der var afbud fra Knud Erik Rasmussen og Domprovst Ole Opstrup.

Der var udsendt følgende dagsorden til mødet.
1.

Godkendelse af dagsorden.

1.2.

Kl. 10.05-10.30 Møde med Skole-Kirketjenesten v/sognepræst Anne Sloth Jørgensen.

2.

Økonomi.

2.1.
a.
b.
c.
d.

Stiftsmidlerne pr. 31. december 2012 v/stiftskasserer
Fastsættelse af rentesatser for stiftsmidler for 2014 oplæg ved stiftskasserer
Bevilgede lån og frigivne embedskapitaler i 2012 (bilag).
Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og
Erik Rasmussen.
e. Budget 2013 for Stifternes fælles Kapitalforvaltning.
2.2.
a. Stiftsbidraget 2012. Der er overskud på ca. 19.800 kroner.
Bilag:
- Oversigt pr. 31. december 2012
- Regnskab for kommunikationsudvalget for 2012
b. Udmelding af økonomisk ramme for det bindende stiftsbidrag i 2014. Indstilling fra
formand og biskop om forhøjelse fra 480.000 kroner til 570.000 kroner.
Skal ske senest den 1. marts 2013.
Bilag:
- Udkast til budget 2014 - bilag til 2.2.a /oversigt pr. 31. december 2012
- Budgetoplæg fra kommunikationsudvalget om forhøjelse til 80.000 kroner
- Undervisningsområdet– fokus på påsken
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c.

Ansøgning fra Undervisningsudvalget om udbetaling af 30.000 kroner til
gennemførelse af stiftsdag den 20. april. 2013 (bilag)

d. Ansøgning fra Diakoniudvalget om tilsagn om mulig forhøjelse af støtte fra 10.000
til 13.000 kroner i 2013 (ubrugte midler fra 2012) (bilag)
e. Status vedrørende projekt om nye føderuter, til Munkevejen v/ formanden
f. Ansøgning fra Grøn Kirke (bilag)
g. Stand på Danske Kirkedage

3.

Orientering ved formanden.
a. Orientering om høringssvar på forslag om modernisering af lov om menighedsråd
– lettelse af samarbejde mellem menighedsråd (beskrivelse af forslagets virkninger
er
vedhæftet som bilag)
b. Andet

4.

Orientering ved biskoppen
a. Genoptryk af ”Hvad mener I?”
b. Stiftspræstestævne
c. Andet

5.

Nyt fra udvalgene
a. Ændring af opgaver i kommunikationsudvalget – ingen udgivelse af temahæfte i
2013 v/Steen Skovsgaard, nedsættelse af bevilling til udgivelser til 31.000 kroner
svarende til reviderede budgetterede udgifter for udgivelse af årshæfte.
b. Opdatering af udvalgsoversigt (bilag)
c. Indledende drøftelse om placering af det mellemkirkelige udvalgsarbejde.

6.

Orientering fra stiftsadministrationen.
a. Fyraftensmøder mellem stiftsadministration og menighedsråd den 14. og 21. marts
b. Akutjobs
c. Centerdannelser
d. Rådgivning i kirkefunktionærforhold, stillingsopslag m.v.
e. Andet

7.

Status for menighedsrådsvalget

8.

Ændring af mødekalender for 2013, september mødet er udvalgets sidste møde inden
valg til stiftsråd.– tidligere fastsat møde i november måned udgår og fastsættes af det
nye stiftsråd

1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

1.2.

Kl. 10.05-10.30 Møde med Skole-Kirketjenesten v/sognepræst Anne Sloth
Jørgensen (ASJ)
ASJ orienterede om strukturen bag skoletjenesten. Som hun varetager sammen med
Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen. 25 % af deres fuldtidsstillinger er
øremærket området.
En vigtig pointe er, at arbejdet foregår på skolernes præmisser, og at det er vigtigt at
lave et materiale, der er svært at afslå. Et eksempel er det årlige projekt ”På sporet af
Jesus”, hvor 600 børn lærer om Jesus liv gennem opgaver og rollespil. Støtten fra
stiftsrådet er i den forbindelse af afgørende betydning.

2.

Økonomi.

2.1.
a.

Stiftsmidlerne pr. 31. december 2012 v/stiftskasserer
Frans Rasmussen (FR) orienterede om status i KAS´ håndtering af rentetilskrivninger
på de indestående værdipapirer. Der har i en længere periode ikke været mulighed
for at få oplysninger om størrelsen af opkrævede og skyldige renter, og der foreligger
ikke p.t. et regnskab pr. 31. december 2012.

b. Fastsættelse af rentesatser for stiftsmidler for 2014 oplæg ved stiftskasserer
FR orienterede nærmere om grundlaget for valg af rentesatser. Rentesatserne for de
tidligere år har haft en forskel på et procentpoint, hvilket har ført til opbygning af et
ret højt overskud.
Det besluttedes at sænke udlånsrente til 2,5 %, således at den modsvarer
indlånsrenten. På den måde kan der ske en reduktion af det opsparede overskud og
en mindre belastning af de lokale kirkekasser.
c. Bevilgede lån og frigivne embedskapitaler i 2012 (bilag).
Der var ikke bemærkninger til oversigten.
d. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og
Erik Rasmussen.
HS orienterede om, at Udviklingsfonden har et budget på ca. 2 mio. kroner, og at
der fra Kirkeministerens side er lagt særlig vægt på påsken som projektområde. Der er
indkommet 103 ansøgninger. 21 af disse er indstillet til fuld støtte som ansøgt og 3 er
indstillet til delvis støtte. ER oplyste, at der først er møde i budgetsamrådet den 7.
marts.

e. Budget 2013 for Stifternes fælles Kapitalforvaltning.
FR oplyste, at stiftsrådene fortsat betaler til administrationen i forhold til størrelsen
af den sum, der forvaltes af KAS. Beløbet er meget begrænset. ER uddelte oversigt over
afkastet fra de to forvalter, som viser en forrentning på hhv. 3,56 og 4,32 %.

2.2.
a Stiftsbidraget 2012. Der er overskud på ca. 19.800 kroner.
Bilag:
- Oversigt pr. 31. december 2012
- Regnskab for kommunikationsudvalget for 2012
FR henviste til den udsendte og endelige oversigt over forbruget af midler fra det
bindende stiftsbidrag i 2012. enkelte poster var ikke udbetalt ved årets udgang, men er
bogført som forbrugte, da de er bevilget. Overskuddet på 19.824,00 kroner overføres
til 2013, sammen med overskuddet på 46.574 kroner fra 2011. Det samlede
rådighedsbeløb for 2013 bliver herefter 66.398 kroner.
Oversigten vedr. 2012 blev taget til efterretning. (bilag 1 til denne beretning).
Regnskabet fra Kommunikationsudvalget drøftedes. Kommunikationsindsatsen var
oprindeligt budgetteret til ca. 53.000 kroner, jf. stiftsrådets beslutning i mødet den 12.
september 2012. de samlede udgifter er blevet ca. 81.000 kroner for produktion af
årshæfte.
Oversigten blev taget til efterretning.
b. Udmelding af økonomisk ramme for det bindende stiftsbidrag i 2014. Indstilling
fra formand og biskop om forhøjelse fra 480.000 kroner til 570.000 kroner.
Skal udmeldes senest den 1. marts 2013.
Bilag:
- Udkast til budget 2014 - bilag til 2.2.a /oversigt pr. 31. december 2012.
- Budgetoplæg fra kommunikationsudvalget om forhøjelse til 80.000 kroner.
- Undervisningsområdet – fokus på påsken
Man drøftede oplægget. HNN uddelte oversigt over niveauet for stiftsbidrag i de
øvrige stifter beregnet pr. folkekirkemedlem i sidste kvartal af 2012. Oversigten viser,
at LF-Stift ligger på 5,37 kroner pr. medlem mod 4,93 på landsplan.
Det besluttedes at hæve stiftsbidraget til 570.000 kroner, således at forøgelsen udover
det budgetterede forbrug på 537.700 kroner kun anvendes til en forøget indsats på
undervisningsområdet. (Budgetoversigten er indeholdt i bilag 1 til denne beretning)
c.

Ansøgning fra Undervisningsudvalget om udbetaling af 30.000 kroner til
gennemførelse af stiftsdag den 20. april. 2013 (bilag).
Det ansøgte blev bevilget.

d. Ansøgning fra Diakoniudvalget om tilsagn om mulig forhøjelse af støtte fra
10.000 til 13.000 kroner i 2013 (ubrugte midler fra 2012) (bilag).
Det ansøgte blev bevilget.
e. Status vedrørende projekt om nye føderuter, til Munkevejen v/ formanden.
BNO oplyste, at der er flere menighedsråd, der har vist interesser for at medvirke i
projektet. Projektet ser ud til at kunne gennemføres.
f. Ansøgning fra Grøn Kirke (bilag)
Ansøgningen drøftedes. 7 medlemmer kunne ikke støtte en bevilling. 5 medlemmer
kunne støtte en bevilling på 5.000 kroner til driften.
g. Stand på Danske Kirkedage
BNO og SSK deltager med salg af ”Hvad mener I?” via Haderslev Stifts Stand.

3.

Orientering ved formanden.
a. Orientering om høringssvar på forslag om modernisering af lov om
menighedsråd lettelse af samarbejde mellem menighedsråd (beskrivelse af
forslagets virkninger er vedhæftet som bilag)
b. Andet
a. Orienteringen blev taget til efterretning
b. Intet

4.

Orientering ved biskoppen
a. Genoptryk af ”Hvad mener I?”
b. Stiftspræstestævne
c. Andet
a. SSK oplyste, at der er trykt 2.000 ekstra via midler fra Fuglsangfonden.
Menighedsrådene spørger efter hæftet. Ved 1.000 solgte løber det rundt.
b. Afvikles i år på Hotel Maribo Søpark
c. - Der er opslået en stilling i Kappel. Tidsbegrænset i 5 år med en kvote på 25 %,
der anvendes på klosterrute og spiritualitet.
- Hein Heinsens store skulptur forventes færdig i år. Det foreslås, at der laves en
film om tilblivelsen. Prisen er 10.000 kroner + moms for filmen. Stiftsrådet vil
modtage en ansøgning.

5.

Nyt fra udvalgene
a. Ændring af opgaver i kommunikationsudvalget – ingen udgivelse af
temahæfte i 2013 v/Steen Skovsgaard, nedsættelse af bevilling til udgivelser til
31.000 kroner svarende til reviderede budgetterede udgifter for udgivelse af
årshæfte.
b. Opdatering af udvalgsoversigt (bilag)
c. Indledende drøftelse om placering af det mellemkirkelige udvalgsarbejde.
a+b Intet

c. Man drøftede fremtiden for det mellemkirkelige udvalg. Det er stiftsrådet, der
beslutter om udvalget skal nedsættes. Formanden har meddelt, at hun stopper ved
udgangen af stiftsrådets funktionsperiode (udg. okt. 2013). Forslag til fremtidig
struktur fra formand og biskop udsendes inden næste møde.

6.

Orientering fra stiftsadministrationen.
a. Fyraftensmøder mellem stiftsadministration og menighedsråd den 14. og 21.
marts.
HS orienterede om de kommende fyraftensmøder, som afholdes i Bispegården d. 14.
marts om byggesager og den 21. marts om kirkefunktionærsager. Der er god
tilmelding, især til byggesagsmødet. Der udsendes i slutningen af ugen en
”Velkomstpakke” til hver enkel menighedsrådsmedlem med oplysning om stiftet og
den rådgivning, der ydes samt om forskellige udvalg og arrangementer.
b. Akutjobs.
HS orienterede om det fokus, der er på sagen fra ministeriets side. Der skal
rapporteres månedligt om status. Stiftsadministrationen har gentaget sin opfordring til
menighedsrådene om opslag af jobs som akutjobs samt vejledning om
fremgangsmåden.
c. Centerdannelser
Der er pr. 1. januar 2013 etableret yderligere 7 centre i stifterne: 1 screening af
plansager (Aalborg stift), 2 om forsikring (København og Helsingør stifter), 1 FLØSkirkefunktionærløncenter (Ribe, Haderslev og Roskilde Stifter), 1 FLØS
præsteløncenter mv. (Fyens og Lolland-Falsters Stifter). Igangsætningen af FLØScentrene er blevet forsinket på grund af systemproblemer.
Der er gennemført et kompetenceudviklingsprojekt i stifterne bl.a. med baggrund i
centerdannelserne, og alle stiftsmedarbejdere deltager i en temadag om projektet d.
28. februar 2013.
d. Rådgivning i kirkefunktionærforhold, stillingsopslag m.v.
Stiftsrådet anbefalede et forslag fra Susanne Nielsen om at stiftsadministrationen var
meget aktiv i forbindelse med rådgivning ved stillingsvakancer.
e. Andet
Intet

7.

Status for menighedsrådsvalget
HS orienterede om forløbet. Der er givet 4 dispensationer, hvor der manglede
valg af et medlem. I et suppleringsvalg er der fuld besætning i menighedsrådet. Et
menighedsråd laver forsøg med 2-årig valgperiode og 2 har lavet
forsøg med valgforsamling.

8.

Ændring af mødekalender for 2013, september mødet er udvalgets sidste møde
inden valg til stiftsråd.– tidligere fastsat møde i november måned udgår og
fastsættes af det nye stiftsråd

Stiftsrådet mødes sidste gang den 11. september 2013.
HNN/HS 28. feb. 2013

