Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Følgende deltog i mødet:
Bent Normann Olsen, formand
Erik Rasmussen, næstformand
Sognepræst Ulla Schou Rasmussen
Knud Erik Rasmussen
Domprovst Ole Opstrup
Stiftskasserer Frans Rasmussen
Michael Fagerlund

Susanne Høgh Nielsen
Provst Jens D. Lose
Knud Brusgaard Nielsen
Jørn Peter Pejdal
Stiftskontorchef Helle Samson
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen
Mette Tangaa Jensen

Der var afbud fra biskop Steen Skovsgaard, sognepræst John Andersen og Jørn Ringsing
Der var forud for mødet udsendt følgende dagsorden.
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Økonomi.

2.1.
a. Stiftsmidlerne pr. 31. august 2011 (bilag).
b. Bevilgede lån 1. januar – 31. august 2011 (bilag).
c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og
Erik Rasmussen.
d. Orientering vedrørende den fælles kapitalforvaltning KAS samt
GIAS – brev af 24. juni 2011 fra Kirkeministeriet med notat af 22.
juni 2011, referat fra møde 19. august 2011(vedlagt).
2.2.
a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2011 (bilag).
b. Påbegyndelse af overvejelser om udmelding af budgetposter for 2012. herunder
drøftelse af økonomisk status hos udvalg m.v., der modtager årlige bidrag fra
stiftsrådet.(bilag) Budgetposter udmeldes på hjemmesiden efter stiftsrådsmødet i
november måned 2011.
c. Orientering fra stiftsadministrationen om arbejdet med spørgsmålet om personlig
hæftelse i projekter finansieret af stiftsrådet.
d. Ansøgning fra Folkekirke og Religionsmøde om støtte til konference november 2011 i
Danmark (bilag).
e. Brev fra Selskab for Kirkeret om indkøb af Kirkeretsantologi 2011 (bilag).
f. Efterretningssager – frigivelse af kirkekapitaler til Hillested og Vålse Sognes
Menighedsråd.
g. Ansøgning fra Pilgrimspræst Elisabeth Lidell om støtte til Nordisk Pilgrimsseminar.
3

Orientering ved formanden.

- Invitation til fælles stiftsrådsmøde (bilag)
4.

Orientering ved biskoppen.

5.
a. Nyt fra udvalgene.
b. Forslag til kommissorium for MKU (bilag).
c. Undervisning som indsatsområde – status.
6.

Valg til menighedsråd 2012. Brev af 5. juli 2011 fra Landsforeningen af
Menighedsråd – drøftelse af forsøgsordninger (bilag).

7.

Orientering fra stiftsadministrationen.

8.

Eventuelt.

1.
Dagsordenen blev godkendt.

2.1.
a.
Formanden (BNO) henviste til den med dagsordenen udsendte oversigt over stiftsmidlerne pr. 31.
august 2011. Oversigten er bilag 1 til denne beretning.
Oversigten udviser et underskud på driften pr. 30. april 2011 på 339.639,67 kroner. Indtægterne er
faldet betydeligt som følge af renteudviklingen.
Der var ved periodens slutning bevilget lån på 66.518 mio. kroner og 21.759 mio. kroner til
henholdsvis kirker og embeder. Beholdningen af investeringsbeviser efter overgang til fælles
kapitalforvaltning pr. 1. november 2010 udgjorde 49.723 mio. kroner og de likvide midler 1,528
mio. kroner. Aktiverne udgjorde samlet 139.529 mio. kroner mod 145.760 mio. kroner pr. 31. april
2011.
Helle Samson (HS) bekræftede, at stiftsrådene ikke er omfattet af reglerne, der medfører pligt til at
sprede midlerne på flere banker, og at der indtil videre ikke er planer om at bruge flere pengeinstitutter.
Udlånene udgjorde pr. 31. august 2011 66 % af stiftsmidlerne mod 73 % pr. 30. april 2011.

b.
BNO henviste til oversigten udsendt med dagsordenen. Oversigten dækker udlånene i perioden 1.
januar 2011 – 30. august 2011. Der var ikke bemærkninger til oversigten, der er bilag 2 til denne
beretning.
c..
HS oplyste, at der på mødet i Budgetsamrådet den 19. august 2011 blev nikket til
Budgetfølgegruppens indstilling til kirkeministeren på fordeling af 6,3 mio. kroner fra
omprioriteringspuljen og 1,3 mio. kroner fra udviklingspuljen. Fællesfonden har haft overskud de
sidste 2 år på ca. 30 mio. kroner om året. Der foregår pt. en drøftelse i samrådet om der skal
fortsættes med at budgettere med overskud. Folkekirken har tidligere fået beregnet en skyldig
ufinansieret pensionsbyrde på 1,8 mia. kroner, men forudsætningen om, at de ansatte skulle gå
senere på pension end resten af arbejdsmarkedet har vist sig ikke at holde. Derfor får
Kirkeministeriet foretaget en ny aktuarberegning på pensionsbyrden, og først når der er overblik
over størrelsen heraf, bliver der taget endelig stilling til, hvorledes der i fremtiden skal forholdes
med et eventuelt overskud på Fællesfonden.
Erik Rasmussen (ER) henviste til referat fra mødet i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning
den 19. august 2011. Referatet kan ses på stiftsadministrationens hjemmeside. Stiftsrådet udbad sig
fremsendelse af dagsordenen fra møderne, således at referaterne nemmere kan læses. Man gentog
ønsket om overskrifter på referaterne, så det hurtigere kan ses, hvad det vedrører. ER oplyste, at
man overvejer at lave et nyhedsbrev. Ministeren har godkendt rådets vedtægt.
d.
HS henviste til det med dagsordenen udsendte brev af 24. juni 2011 og notat af 22. juni 2011 fra
Kirkeministeriets IT-Kontor og den deri anførte orientering om status for Gias og KAS. HS
erindrede om, at den tekniske del af administrationen af gravstedslegaterne og
kapitaladministrationen vil blive placeret i nye administrative enheder svarende til ADF.

2.2.
a.
Der uddeltes oversigt over forbruget af det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2011. Der mangler
afregning fra dele af arrangementet den 27. august 2011 i bispehaven om 200 året for D.G. Monrad.
Stiftsadministrationen udarbejder en opdateret status, der udsendes til stiftsrådet i oktober 2011
samt også fra enkelte andre budgetposter.
b.
Der forelå redegørelser af 8. september 2011 fra henholdsvis Udvalget for Folkekirke og
Religionsmøde og Religionspædagogisk Udvalg om ønsker til 2012. Stiftsadministrationen
udarbejder forslag til budgetposter for 2012 og udsender dette til stiftsrådet i oktober måned 2011.

Da der ikke kan forventes fondsstøtte til stiftspræstestævnet og præstepraktikprojektet i 2012, vil
der være stigende udgifter i forhold til 2011.

c.
Det besluttedes at stiftsadministrationen udarbejder forslag til vilkår for modtagelse af støtte fra
stiftsrådet. Vilkårene vil skulle være en del af de enkelte bevillinger og kommunikeres ud via
Intranettet ligesom de lægges på stiftets hjemmeside. Stiftsrådet ønsker en klar udmelding til
støttemodtagere vedrørende bilag, regnskab m.v. HS oplyste, at spørgsmålet om personlig hæftelse
drøftes tværstiftligt. Det er et vanskeligt spørgsmål, som vil blive søgt afklaret.
d.
Det besluttedes at meddele afslag.
e.
Det besluttedes at købe to eksemplarer, der placeres i stiftsadministrationen.

f.
Der var ingen bemærkninger. Det vedtoges, at disse sager fremover medtages på oversigten over
bevilgede lån.
g.
Det besluttedes at bevilge 1.000 kroner.
3.
BNO orienterede om invitationen til fællesmøde for stiftsrådene den 19. november 2011.
Tilmelding via udvalgets sekretær.
BNO henviste til den udsendte ansøgning fra stiftsrådet til Guldborgsund Kommunes
landdistriktspulje. Ansøgningen er sket på opfordring fra kommunen, og stiftsrådet har fået tilsagn
om 142.000 kroner af det samlede budget på 284.000 kroner. De øvrige midler skal komme fra
fonde og de deltagende menighedsråd i kirkeruteprojektet. Stiftsadministrationen udsender kopi af
bevillingsbrev til medlemmerne af stiftsrådet. Susanne Høgh Nielsen og Ole Opstrup har meddelt at
de ikke er enige i punktets formulering.
4.
Biskoppen havde inden mødet udsendt en orienteringsmail af 9. september 2011. Det fremgår bl.a.
heraf, at biskoppen har orlov i 4. kvartal af 2011.

5.
a. Det besluttedes at invitere formanden for Det Mellemkirkelige Udvalg i LollandFalsters Stift til på næste møde i stiftsrådet at orientere om arbejdet i udvalget. Der
var inden mødet udsendt orientering fra konfirmandeventudvalget om indholdet af
begivenheden. Man har valgt at flytte begivenheden fra domkirken til
Lindeskovkirken. HS henviste til brevene af 8. september 2011 fra bl.a.
Religionspædagogisk Udvalg jf. 2.2 b.
b. Punktet udskudt til mødet i november jf. 5. a.
c. Der afventes ansøgning fra Religionspædagogisk Udvalg.
6.
Der var ingen bemærkninger til punktet.
7.
HS orienterede om folkekirkens kompetenceudviklingsprojekt, der omhandler videreuddannelse af
personalet i stiftsadministrationerne med henblik på, at kunne møde fremtidens behov.
HNN oplyste, at stiftsadministrationen har inviteret til 2 eftermiddagsmøder i efteråret, hvor
menighedsrådene kan få rådgivning om lønforhandling. Invitationen er udsendt via intranettet, der
er den officielle kommunikationsvej fra stift til menighedsråd. Stiftsadministrationen udsender
orientering om kommunikationsvejene til menighedsrådene, idet medlemmer af stiftsrådet gav
udtryk for at der var uklarhed på området.
Intro-kursus for alle nyansatte i folkekirken blev nævnt. Der gennemføres pilotprojekt i 3 provstier i
jan.-feb. 2012.
8.
Spørgsmålet om afvikling af kirkedagene 2016 drøftedes. Der var enighed om, at der er tale om en
meget stor opgave, som det ikke er sikkert kan løftes af stiftet. I de andre stifter ansætter stiftsrådet
en koordinator i en 3 årig periode og udgifterne og kravet til antallet af aktive er meget store.

HNN
14.09.2011

