Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra møde i
Stiftsrådet

Tirsdag d. 22. maj 2018
kl. 16.30-20.00
i Helligåndshuset,
Valkendorfsgade 23,
1151 København K.
Malene Flensborg (barsel), Niels Underbjerg indtrådt som
suppleant for Malene Flensborg
Anders Gadegaard (studieorlov).
Martin Herbst (afbud). Annette Kaas mødte kl. 18.00.
1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Bindende stiftsbidrag 2019 –
behandling af de indkomne
ansøgninger om tilskud fra det
bindende stiftsbidrag 2019.

Ad 2. Det nedsatte udvalg gennemgik indstillingerne.
Stiftsrådet tiltrådte indstillinger med en enkelt tilpasning
vedrørende bevilling til afvikling stiftspræstekursus.

3. Sammensætning af
stiftsudvalg

Ad 3. Stiftsrådet drøftede stiftsudvalgenes sammensætning,
der omtrent er på plads.

4. Nyt fra udvalgene
a. Forslag til kommissorium for
Efteruddannelsen i Københavns
Stift.

Ad 4.
a. Efter en drøftelse om stiftspræsters opgaver i forhold
til stiftsudvalg generelt, tiltrådte stiftsrådet
kommissoriet. Når udvalgene er trådt sammen,
forventer stiftsrådet at kommissorierne tilpasses.

b. Drøftelse vedrørende
stiftsudvalgenes orientering om
deres arbejde med henblik på en
eventuel omlægning af formen.

b. Stiftsrådet drøftede, hvilke muligheder der er for at
stiftsrådet får en tættere kontakt til stiftsudvalgene,
end hidtil.

c. Orientering fra Stiftsudvalget for
Diakoni – redegørelse af
stiftsudvalget vedhæftes.

c. Stiftsrådet tog med tak redegørelsen til efterretning.

d. Orientering i øvrigt.

d. Der var ingen øvrig orientering.
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5. Fællesfondens budgetsamråd.

Ad. 5. Jens Andersen orienterede fra mødet medio marts.
Ansøgningerne til omprioriteringspuljen for 2019 vil blive
fremsendt og drøftet i stiftsrådet til efteråret.
Budgetsamrådets opgave er at blive hørt forud for
budgetfølgegruppens indstillinger til ministeren.

6. Fælles kapitalforvaltning.

Ad 6. Ole Pagels orienterede fra det seneste bestyrelsesmøde,
hvor der var blevet redegjort for de muligheder, den seneste
lovændring om investering, åbnede. Der vil blive udarbejdet
en revideret investeringsstrategi.

7. Stiftsmidlerne.
a. Orientering om frigivelse af
stiftsmidler.

Ad 7.
a. Anne Margrethe Andersen orienterede om en
kommende ændring af afdragsordningen for det på
sidste møde bevilgede lån til Vor Frelser Sogns
Menighedsråd. Der vil blive søgt om at beløbet skal
tilbagebetales over mere end ét år. Brønshøj sogn har
ansøgt om frigivelse af nogle midler, hvorom det
endnu ikke vides, hvorvidt de er omfattet af reglerne
for frigivelse af stiftsmidlerne.
b. Anne Margrethe Andersen orienterede om
henvendelsen, der er besvaret.

b. Orientering om henvendelse fra
Poul Kofod vedrørende renten for
2019.

8. Bindende Stiftsbidrag 2018.
a. Orientering om økonomisk
status.
b. Ansøgninger til bindende
stiftsbidrag 2018:
Ansøgning om dækning af
merudgifter vedrørende
stiftspræstekursus 2018.

9. Næste møde.
De kommende møder er fastlagt
som følger:
11. september 2018

Ad. 8
a. Anne Margrethe Andersen orienterede om status
sådan som den ser ud p.t. Der tages forbehold for
bogføringen jf. udmelding fra Folkekirkens
Administrative Fællesskab.
b. Stiftsrådet imødekom ansøgningen med 70.000 kr.

Ad 9. Intet at bemærke.
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4. december 2018
Fælles Stiftsrådsmøde: Næste
fællesmøde for alle
stiftsrådsmedlemmer afholdes
lørdag den 27. oktober 2018 i
Haderslev.

Næste fællesmøde afholdes i Fredericia, hvor Haderslev stift
er vært.

10. Siden sidst
Orientering om genindvielse af
Gethsemane Kirke som Ukirke

Ad 10.
Jens Andersen orienterede om Gethsemane Kirke, der er
blevet genindviet som kirke.

11. Eventuelt.

Ad. 11.
Stiftsrådet takkede Anne Margrethe Andersen, sekretariatet,
for indsatsen gennem årene.
Referent: Helle Ostenfeld.

Lisa Dalh Christensen

Erik Søndergaard

Simon Scott Palmer

Anette Kaas

(kom først til stede efter selve mødets afslutning)

Inge Lise Pedersen

Ole Pagels

Karen Lisbeth Rasmussen

(underskrift mangler)

Gorm Skat Petersen
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Jens Andersen

Niels Underbjerg

Helle Krogh Madsen

Kirsten Jørgensen

Peter Skov-Jakobsen
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