Notat

Beretning fra mødet i Stiftsrådet den 26. juni 2014
Deltagere i mødet
Biskop Steen Skovsgaard

Sognepræst Per Møller

(SSK) Lolland-Falsters Stift

(PM) Maribo Domprovsti

Domprovst Ole Opstrup
(OO) Maribo Domprovsti
Provst Anne Birgitte Villadsen

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen
(RMK) Utterslev Herredskirke-Løjtofte
Pastorat

(ABV) Lolland Østre Provsti
Falster Provsti

Lolland Østre Provsti:

Niels Reinhold Nielsen

Sognes Menighedsråd

(NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd

Ebbe Balck Sørensen
(EBS) Kontaktperson, Herritslev Sogns

Steen Henriksen

Menighedsråd

(SH) Kasserer, Tingsted Sogns Menighedsråd
Lolland Vestre Provsti

Maribo Domprovsti

Mette Tangaa Jensen(Næstformand)

Bent Normann Olsen(Formand)

(MT) Formand, Skt. Nikolai Sogns

(BNO) Formand, Maribo Domsogns

Menighedsråd

Menighedsråd

Fra Stiftsadministrationen deltog
stiftskontorchef Helle Samson (HS) og
Chefkonsulent Henrik N. Nielsen (HNN)
Stiftskasserer Frans Rasmussen (FR)
Der var afbud fra Susan Rasmussen, Knud
Erik Rasmussen, Susanne Møller og
Margrethe Tøttrup
Der var udsendt følgende dagsorden inden mødet:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Økonomi.

2.1.

Side 1

a.
b.
c.
d.

Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/Helle Samson og Knud Erik
Rasmussen
Status for Gias og KAS v/ Helle Samson og Ebbe B. Sørensen
Bevilgede lån 1. januar -31. maj 2014 (bilag)
Årsrapport for stiftsmidlerne 2013 (bilag).

2.2.
a. Status for det bindende stiftsbidrag (bilag)
b. Bevilling af 2.000 kroner til sognepræst Birgitte Rosager Møldrup til
produktion af folder. Efterretningssag (bilag)
c. Ansøgning fra Supervisionsgruppen for fængsels – arresthuspræster om
20.000 årligt i tre år fra stiftsrådene i LF-Stift og Roskilde Stift (bilag).
3.

Orientering ved formanden.

4.

Orientering ved biskoppen.
-Evaluering af Landemodet/årsmødet – herunder tid, navn og indhold.

5.

Udvalgene:
a. Gennemgang af opdateret udvalgsoversigt (bilag)
b. Orientering fra stiftsrådsmedlemmerne i udvalgene.

6.

Orientering fra stiftsadministrationen.
- Kørselsgodtgørelse til medlemmer af stiftsrådet.

7.

Eventuelt.

1.

Godkendelse af dagsorden.
Der blev tilføjet punkt 2.2.d. Ansøgning fra sognepræst Jette Walter Birk på vegne
af Mecklenburggruppen om en forhøjelse af rammebevilling fra 15.000 til 20.000
kroner fra 2014 og fremover.

2.

Økonomi.

2.1.
a. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/Helle Samson og
Knud Erik Rasmussen
HS orienterede fra mødet i budgetfølgegruppen den 12. juni 2014.Man har
behandlet sager vedrørende ekstra bevillinger til gennemførelse af en
kvalitetskontrol af provstirevisorernes arbejde, temadag om skoletjenester,
renovering af bispebolig i Viborg samt ansættelse af ny økonomimedarbejder
i ADF. Der har ikke været møde
budgetsamrådet siden sidste møde i stiftsrådet.
b. Status for Gias og KAS v/Helle Samson og Ebbe B. Sørensen
EBS henviste til den tidligere orientering omkring KAS-bestyrelsens tanker
om at fordele administrationsudgifterne lige. Stiftsrådet besluttede at støtte
EBS i, at der vedtages en fordelingsnøgle, der tager hensyn til de
administrerede summer. Udgifterne afholdes af overskuddet af forrentningen
af stiftsmidlerne.

Side 2 af 4

c.

Bevilgede lån 1. januar-31. maj 2014 (bilag).
Oversigten blev taget til efterretning. Oversigten udgør bilag 1 til denne
beretning.

d. Årsrapport for stiftsmidlerne 2013 (bilag).
FR gennemgik årsrapporten. Der var et driftsoverskud på næsten 1,5
mio. kroner i 2013. Som følge af ikke realiserede kurstab er der et
teknisk underskud på 146.000 kroner. Udlånsprocenten er faldet fra 65,2 % i
2012 til 60,4 % i 2013. Den samlede forrentning blev på 3,73 %,
hvilket vurderes tilfredsstilende.
2.2.
a. Status for det bindende stiftsbidrag (bilag).
Der var ingen bemærkninger til oversigten.
b. Bevilling af 2.000 kroner til sognepræst Birgitte Rosager Møldrup til
produktion af folder. Efterretningssag (bilag).
Taget til efterretning.
c.

Ansøgning fra Supervisionsgruppen for fængsels – arresthuspræster
om 20.000 kroner årligt i tre år fra stiftsrådene i LF-Stift og Roskilde
Stift (bilag).
Sagen henvises til biskoppen til evt. bevilling fra stiftsrådets midler givet til
præstekurser.

d. Ansøgning om øget støtte på op til yderligere 5.000 kroner årligt til
Mecklenburggruppen.
Sagen henvises til biskoppen til evt. bevilling fra stiftsrådets midler givet til
præstekurser. Stiftsrådet besluttede at forhøje biskoppens bevilling til
præstekurser med 5.000 kroner til 45.000 kroner.
3.

4.

5.

Orientering ved formanden.
BNO orienterede om modtaget invitation fra Folkekirkens Mellekirkelige Råd
vedrørende det årlige fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer i januar/februar
2015. Stiftsadministrationen udsender invitationen og spørgsmålet om
deltagelse tages op på mødet i september 2014.
Orientering ved biskoppen.
- Evaluering af Landemodet/årsmødet – herunder tid, navn og
indhold.
SSK opl. at landemodet vender tilbage til at blive holdt på en hverdag fra
2015. Næste Landemode holdes onsdag den 11. juni 2015. På baggrund af
erfaringerne fra i år overvejes formen.
Det er nu lykkedes at få etableret en fultids præstestilling i Nyk. F.
Menighedsråd finansieret via lokale ligningsmidler.
SSK opl. At han på næste møde i stiftsrådet ønsker en drøftelse vedrørende
strukturelle forhold i stiftet. Der har allerede være drøftelser med
provsterne, og der foreligger et fint datamateriale. SSK har stor fokus på at
forandringer eller beslutninger om det modsatte sker i en tæt dialog med de
involverede parter.
Udvalgene:
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a. Gennemgang af opdateret udvalgsoversigt (bilag).
Der blev omdelt indstilling til valg af medlemmer til henholdsvis Stiftsudvalget
for Mellemkirkelige Relationer og Religionspædagogisk Udvalg.
I Stiftsudvalget for Mellemkirkelige Relationer og Religionsmøde
(SMRR) indtræder, Rebekka Kristensen, Mette Maria Trankjær, Anna Maria
Folkquard og Anne-Marie Lauenstein. Valget gælder for stiftsrådets
funktionsperiode.
Hans Iversen og Knud Sørensen er ikke længere medlemmer af udvalget.
I Religionspædagogisk Udvalg indtræder lærer Malene Højlund og
sognemedhjælper Anne-Grethe Langergaard Andersen.
Stiftsrådet overlader til udvalget at finde et yderligere lægt medlem med
tilknytning til skole– og undervisningsområdet.
b. Orientering fra stiftsrådsmedlemmerne i udvalgene.
MT oplyste, at der vil blive udsendt indbydelse fra Diakoniudvalget om
arrangement den 30. oktober 2014 kl. 12-16.
ABV oplyste, at der pågår et arbejde med at få lagt
skoletjenestesamarbejdet på tværs af LF- Stift og Roskilde Stift ind i en
mere fast struktur med en samarbejdsaftale.
6.

Orientering fra stiftsadministrationen.
- Kørselsgodtgørelse til medlemmer af stiftsrådet.
HS orienterede om, at valgte medlemmer af stiftsrådet ikke er
berettigede til at modtage den høje kilometertakst. Ændringen vil få
virkning fra den 1. august 2014.

7.

Eventuelt.
Intet.
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