Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
Dok.nr. 23/55176/11

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 30. maj 2011
Følgende deltog i mødet:
Bent Normann Olsen, formand
Erik Rasmussen, næstformand
Sognepræst Ulla Schou Rasmussen
Knud Erik Rasmussen
Domprovst Ole Opstrup
Jørn Peter Pejdal
Stiftskontorchef Helle Samson

Susanne Høgh Nielsen
Provst Jens D. Lose
Knud Brusgaard Nielsen
Sognepræst John Andersen
Jørn Ringsing
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen

Der var afbud fra biskop Steen Skovsgaard og sognepræst Michael Fagerlund.
Der var forud for mødet udsendt følgende dagsorden.
1.

Godkendelse af dagsorden.

1.2
1.3

Møde med repræsentanter for Folkekirkens Ungdomskor (bilag).
Møde med Religionspædagogisk Udvalg v/Anne Birgitte Villadsen
(ad punkt 4).

2.

Økonomi.

2.1.

a. Stiftsmidlerne pr. 15. maj 2011 (bilag).
b. Bevilgede lån 1. januar – 15. maj 2011 (bilag).
c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/Helle Samson og
Erik Rasmussen.
d. Orientering vedrørende den fælles kapitalforvaltning (bilag: referat
fra møde den 13.april 2011 samt brev af 16. maj 2011 fra KM).
e. Regnskabsinstruks/lånesagsbehandling – bilag.

2.2.
a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 15. maj 2011.
(bilag eftersendes) Der vedlægges regnskab 2010 for MKU.
b. Ansøgninger fra DG-Monradudvalget. Biskoppen ansøger om 30.000 kroner til
fremskudt fejring af 200 året for biskop D.G Monrad lørdag den 27. august 2011
(bilag) samt ansøgning fra stiftsrådsformanden om 29.000 kroner til stiftsrådets
fejring den 27. november 2011 (200-årsdgen) i Maribo (bilag).
c. Ansøgning fra Tværkulturelt Center om støtte til migrantpræster (bilag).
d. Ansøgning fra KFUM/KFUK om støtte til børnefestival 2012 i Vejle (bilag).

e. Ansøgning fra Femø Menighedsråd om støtte til Femø Klassisk 2011 (bilag).
f. Ansøgning om støtte til filmprisen Gabriel (bilag).
g. Ansøgning fra Konfirmand-Event 2012.
3.

Orientering ved formanden.
Danske Kirkedage 2013/2016.

4.

Nyt fra udvalgene.

5.

Evaluering af konfirmandevent 2011 (bilag).

6.

Opsamling på temadagen den 14. april 2011 om rekruttering af
menighedsrådsmedlemmer (bilag om forsøgsordning i Århus Stift).

7.

Orientering fra stiftsadministrationen.

8.

Eventuelt.

1.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.2 h. Ansøgning af 26. maj 2011 fra
Religionspædagogisk udvalg. Oversigterne i punkt 2.1. a. og 2. b. er fra perioden 1. januar-30. april
2011.
1.2.
Maria Winter Jørgensen og Marianne Christiansen orienterede levende og engageret om arbejdet i
FUK. Der arbejdes målrettet mod at få gjort konsulentordningen på kor og organistområdet
landsdækkende og derved forstærke indsatsen på et vigtigt område for unge menneskers tilgang til
folkekirken via det musikalske arbejde. De påpegede behovet for støtte til dette projekt og gjorde
desuden opmærksom på, at der kunne være lokale korister/korledere, der måske kunne have brug for
støtte i forbindelse med det kommende landsstævne i Ålborg.
1.3.
Provst Anne Birgitte Villadsen, der er formand for Religionspædagogisk udvalg, orienterede om
arbejdet i udvalget og henviste i den forbindelse til orienteringsbrevet, der er vedlagt som bilag til
ansøgningen i punkt 2.2. h. Der er et stort aktivitetsniveau i udvalgets regi og man er opmærksom på
at uddannelse skal være et særligt indsatsområde i de kommende år. Man drøftede muligheden for at
udvalget får et sæt vedtægter fastsat af stiftsrådet i samarbejde med Religionspædagogisk Udvalg.
Vedtægterne skal sikre, at enkeltmedlemmer ikke kommer til at stå som personligt ansvarlige
overfor samarbejdspartnere og skal samtidigt medvirke til styring af ansvarsfordelingen i udvalget
og dets underudvalg/projektgrupper.

2.1.
a.

Formanden (BNO) henviste til den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 31.
april 2011. Oversigten er bilag 1 til denne beretning.
Oversigten udviser et underskud på driften pr. 30. april 2011 på 161,74 kroner.
Der var ved periodens slutning bevilget lån på 65,024 mio. kroner og 23.432 mio. kroner til
henholdsvis kirker og embeder. Beholdningen af investeringsbeviser efter overgang til fælles
kapitalforvaltning pr. 1. november 2010 udgjorde 53.723 mio. kroner og de likvide midler 3.579 mio.
kroner. Aktiverne udgjorde samlet 145.760 mio. kroner.
De likvide midler udgør gennemsnitligt 3-4 mio. kroner og er placeret i Nordea. På landsplan handler
det om ca. 90 mio. kroner og dette beløb skønnes for højt. Stiftsrådene er ikke omfattet af regler, der
medfører pligt til at sprede midlerne på flere banker, men stiftsrådet overvejer muligheden. Helle
Samson (HS) undersøger sagen på stiftsplan. Punktet drøftes på næste ordinære møde i stiftsrådet.
Udlånene udgjorde pr. 31. december 2010 74,03 % af stiftsmidlerne og pr. 30. april 2011 73 %.
BNO henviste til oversigten udsendt med dagsordenen. Oversigten dækker udlånene i perioden 1.
januar 2011 – 30. april 2011. Der var ikke bemærkninger til oversigten, der er bilag 2 til denne
beretning.
c. og d.
HS oplyste, at der er møde i Budgetfølgegruppen den 3. juni 2011. Der skal bl.a. fordeles op til 6,1
mio. kroner fra omprioriteringspuljen til projekter svarende til 13,6 mio. kroner. Der er møde igen
den 16. juni 2011.
Erik Rasmussen (ER) henviste til referat fra mødet i budgetsamrådet den 13. april 2011. Stiftsrådet
drøftede referatet herunder, at det kunne være ønskeligt, at der blev anført en overskrift, så man kan
se, hvad papiret omhandler. Der blev også udtrykt tvivl vedrørende indholdet, der måske kunne blive
mere præcis. Henvisninger til ”Farum Kommune” vurderes ikke hensigtsmæssige. ER vil bringe
kritikken tilbage.
HS henviste derudover til notat af 16. maj fra Kirkeministeriets IT-Kontor og den deri anførte
tidsplan vedr. det nye KAS. Kapitaladministrationssystemet forventes taget i brug og godkendt inden
december 2012. Der vil i perioden inden skulle findes en leverandør til GIAS (GravstedsIndbretnings
og AdministrationsSystem).
e.
HS henviste til den med dagsordenen udsendte regnskabsinstruks for stiftsmidler herunder særligt
afsnit 3.9 om udbetalingsprocedure. Det vedtoges at tage systemet op til evaluering på et tidspunkt
med henblik på eventuelt at få tilrettet proceduren, hvis den viser sig uhensigtsmæssig i forhold til
likviditetskravene til menighedsrådene. Stiftsadministrationen udmelder reglerne til
menighedsrådene i løbet af en uges tid.

2.2.
a.

Der uddeltes oversigt over forbruget af det bindende stiftsbidrag. Oversigten blev gennemgået. Den
viser et forventet overskud på ca. 86.000 kroner, men der skal tages højde for en række ansøgninger
jf. punkt 2.2. b. og 2.2. h. En imødekommelse af disse ansøgninger vil medføre at beløbet reduceres
til tæt på 10.000 kroner, hvori er taget hensyn til mindre forbrug på konfirmandvent og merforbrug
på Skole-Kirkesamarbejde. Det blev påtalt, at Skole-Kirkesamarbejdet er blevet ca. 15.000 dyrere
end bevilget. Spørgsmålet om en ekstrabevilling drøftedes under 2.2. h.
Der er foretaget budgetmæssige reduktioner på 30.000 og 20.000 kroner på henholdsvis biskoppens
stiftspræstestævne og præstepraktikken, således at disse bevillinger nu udgør 70.000 og 20.000
kroner.
Jørgen Ringsing forlod mødet efter dette punkt grundet anden aftale.
2.2. b.
Stiftsrådet drøftede de med dagsordenen udsendte ansøgninger fra biskop og stiftsrådsformand. BNO
uddelte supplerende budgetbeskrivelse.
Ansøgningerne udspringer af arbejdet i udvalg nedsat af biskoppen. Susanne Nielsen og Mette
Tangaa var imod at bevilge støtte. Flere af stiftsrådets medlemmer var betænkelige ved at bruge ca.
60.000 kroner på arrangementerne.
Mette Tangaa forlod mødet under drøftelsen på grund af anden aftale.
Det besluttede at bevilge 25.000 kroner til biskoppens projekt vedrørende fejring af D.G. Monrad
den 27. august 2011. Det besluttedes i den forbindelse, at stiftsrådet ikke er deltager i projektet, samt
at der også skal betales for sognepræsternes deltagelse svarende til betaling for menighedsrådsmedlemmer. Biskoppen arbejder på at få frivillige fra Nyk. F. Menighedsråd til at hjælpe på
dagen. Der er plads til 120 deltagere, som tilbydes præster og menighedsrådsmedlemmer, efter først
til mølle princippet.
Det besluttedes endvidere at bevilge 25.000 kroner til projekt vedrørende fejring af D.G. Monrad den
24. november 2011 på selve 200 årsdagen med stiftsrådet som arrangør.
Susanne Nielsen stemte nej til begge ansøgninger.
c.
Det besluttedes at meddele afslag.
d.
Det besluttedes at meddele afslag.
e.
Det besluttedes at meddele afslag.

f.
Det besluttedes at meddele afslag.
g.
Det besluttedes at meddele afslag på midler til projektet i 2011, og at bevilge 28.000 kroner som
ansøgt til et projekt i domkirken i 2012. Stiftsrådet ønsker til næste møde præciseret, at der er tale om
et arrangement for konfirmander.
h.
Det besluttedes at imødekomme ansøgning af 26. maj 2011 om en ekstrabevilling på 15.000 kroner
til Skole-Kirkesamarbejde samt mulighed for Religionspædagogisk udvalg til at anvende ikkeforbrugte midler fra konfirmandevent på 32.908 kroner til arbejde under udvalget jf. herved den
fremsendte ansøgning af 26. maj 2011.
3.
BNO orienterede om arbejdet med planerne for at få Danske Kirkedage til stiftet i 2016 – samme år,
som domkirken fejrer 600 år og samme år som Maribo By fejrer 600 året for tildeling af
købstadsrettigheder. Det er et projekt, der kræver ansættelse af en projektkoordinator ca. 2 år før
arrangementet. Hertil kommer en række betydelige udgifter, således, at der er tale om et behov for
flere mio. kroner. BNO og HS går videre med indhentelse af oplysninger fra tidligere arrangører.
4.
Som en del af dette punkt indgik punkt 1.3. BNO henviste til den kommende argentinaaften
arrangeret af MKU og biskoppen.
5.
Punktet behandledes i relation til ansøgningen under 2.2 h.
6.
Jens Lose (JL) bemærkede, at Innovationsudvalget har takket nej til at forsøge at bringe temadagen
ud til andre menighedsråd. Dette blev taget til efterretning. Der forelå korrespondance fra Århus Stift
vedrørende dispensation fra valgreglerne. Når svaret fra Kirkeministeriet foreligger tages
spørgsmålet op igen med henblik på en vurdering af mulighederne her i stiftet. Et af
dispensationspunkterne vedrører en nedsættelse af valgperioden fra 4 til 2 år.
7.
HS oplyste kort om den kommende rollefordelingsmodel for rådgivning af menighedsrådene.
Stiftsadministrationen har i tråd her med indført stedlig rådgivning i kirkefunktionærsager sidste
mandag i måneden. Stiftsadministrationen har orienteret herom via intranettet, men vil orientere
yderligere.

8.
Jørn Peter Pejdal ønsker materialet tilsendt pr. mail udover den fysiske udgave.
Ulla Schou Rasmussen opfordrede til overvejelser om indkøb af iPad til medlemmerne af Stiftsrådet.
HNN
09.06.2011

