Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra møde i
Stiftsrådet

Onsdag d. 15. maj 2019
kl. 16.30-20.00
i Helligaandshuset,
Valkendorfsgade 23,
1151 København K.
Afbud fra: Karen-Lisbeth Rasmussen, Anders Gadegaard

1. Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Bindende stiftsbidrag 2020 –
behandling af de indkomne
ansøgninger om tilskud

Ad 2. Kirsten Jørgensen, Lisa Dalh Christensen, Gorm SkatPetersen og Helle Krogh Madsen gennemgik udvalgets
indstilling for ansøgninger til bindende stiftsbidrag 2020, og
stiftsrådet godkendte indstillingen. Der vil blive udsendt
individuelle svar til ansøgerne fra stiftsadministrationen.

Ad 3.
3. Oplæg fra Presse og
Ulla Haahr, daglig leder af Presse- og Kommunikation, og
Kommunikation med deltagelse
af konsulent udefra – og drøftelse Henriette Rald, konsulent, fremlagde forløbet og arbejdet
med at få tilvejebragt en ny kommunikationsstrategi.
Grundlæggende: Hvordan understøtter POK bedst ansatte og
frivillige i folkekirken i Københavns stift i at kommunikere,
og hvordan prioriterer POK sine fælles ressourcer?
Stiftsrådet drøftede oplægget og fremsatte forslag til, hvad
der yderligere kan indgå. Det forventes at den endelige
strategi kan forelægges stiftsrådet til godkendelse på
stiftsrådets møde efter sommerferien.

4. Fællesfondens budgetsamråd
Orientering v/ Jens Andersen

5. Fælles kapitalforvaltning
Orientering v/ Ole Pagels

Akt nr.

Ad 4.
Jens Andersen orienterede om, at budgetsamrådet skulle
have haft en teknisk gennemgang af de indkomne
ansøgninger til omprioriteringspuljen den 4. juni 2019, men
dette er udsat på grund af valgudskrivelse, og uddelte
oversigt over ansøgningerne.

Ad 5.
Ole Pagels orienterede om, at der er givet tilladelse til at
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investere i erhvervsobligationer i begrænset omfang.
Investeringen har været genstand for drøftelser blandt andet i
dagspressen, og det er forventningen, at udvalget vil drøfte
de foretagne investeringer ved førstkommende møde.
6. Stiftsmidlerne – forvaltning og
status
a. Årsrapport 2018
b. Ansøgning fra Vesterbro sogns
menighedsråd om lån i
stiftsmidlerne på 5.427.645 kr.
c. Orientering om
stiftsadministrationens frigivelse af
indestående på 216.185,90 kr. i
stiftsmidlerne til Østermarie sogn
iht. retningslinjerne
d. d. Orientering om
stiftsadministrationens frigivelse af
indestående på 963.340,90 kr. i
stiftsmidlerne til Ansgarkirkens
sogns menighedsråd iht.
retningslinjerne – og samme
menighedsråds ansøgning om
frigivelse af et restbeløb på
19.439,92 kr., som er betegnet
”Andet indlån med rente”
e. Ansøgning fra Brønshøj sogns
menighedsråd om ændring af
afdragsprofil på lån i stiftsmidlerne
ydet i 2018 til
”mellemfinansiering” af opførelse
af ny sognegård

Ad 6.
a. Stiftsrådet tog årsrapporten 2018 til efterretning.
b. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.

c. Stiftsrådet tog frigivelsen til Østermarie sogn til
efterretning.

d. Stiftsrådet tog frigivelsen til Ansgarkirkens sogn til
efterretning og imødekom ansøgningen om frigivelse
af restbeløbet.

e. Stiftsrådet erklærede sig indforstået med, at provenu fra
salg af den gamle sognegård indbetales til brug for afdrag på/
indløsning af stiftsmiddellån.

c.
7. Bindende Stiftsbidrag 2018
Årsregnskab og årsrapport 2018

Ad 7.
Stiftsrådet tog årsregnskab og årsrapport for bindende
stiftsbidrag til efterretning.

8. Bindende stiftsbidrag 2019
a. orientering om økonomisk status

Ad 8.

b. ansøgning fra ”eksistensen” om

a. Marianne Carstensen orienterede om status for bindende
stiftsbidrag pr. 30. april 2019.

Akt nr.
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støtte til tidsskriftet Kritisk Forum
for praktisk teologi
c. ansøgning om støtte til udvikling
af kommunikation målrettet
kommende brudepar
d. ansøgning fra Regitze Marker
om støtte til at gennemføre
”bevægelige samtaler”
e. ansøgning fra Foreningen
Gabriel om støtte til
videreudvikling af arbejdet med
foreningens app
f. ansøgning fra Pia Nordin
(Efteruddannelsen) om at få
overført overskud på 16.703 kr. fra
2018 til 2019 til brug for
retræteophold
g. Ansøgning fra
Kommunikationsudvalget om
overførsel af 291.600 kr. fra 2018
til 2019.

9. Konference ”Vi af samme sind
2” i Fredericia 10-11. sept. 2019

10. Nyt fra udvalgene under
stiftsrådet

b. Stiftsrådet kan ikke imødekomme ansøgningen i hht.
formålet men bindende stiftsbidrag.
c. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.
d. Stiftsrådet kunne ikke imødekomme ansøgningen.

e. Stiftsrådet kunne ikke imødekomme ansøgningen.
f. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.

g. Stiftsrådet imødekom ansøgningen.

Ad. 9.
Stiftsrådet regner med at deltage med én person, men der er
endnu ikke sat navn på.

Ad 10.
Inge Lise Pedersen orienterede fra gudstjenesteudvalget.
Inge Lise Pedersen orienterede fra udvalget for folkekirke og
religionsmøde.
Malene Flensborg orienterede fra Religionspædagogisk
udvalg.
Jens Andersen orienterede fra møde med migrantarbejdere,
hvor man er i færd med at få etableret et provstisamarbejde.

11. Siden sidst

Ad 11.
Inge Lise Pedersen orienterede fra Landsforeningen af
Menighedsråds
årsmøde,
hvor
blandt
andre
stiftsrådsformændene var særligt inviteret.

Akt nr.
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12. Næste møde

Ad 12.
De kommende møder er fastlagt som følger:
onsdag d. 11. september 2019.
onsdag d. 13. november 2019

Ad 13.
13. Drøftelse af mødedatoer 2020

14. Eventuelt

Mødedatoerne skal placeres fornuftigt i forhold til
stiftsrådets årshjul og de frister, det indebærer.
Stiftsadministrationen sender datoforslag ud til stiftsrådets
medlemmer. Et visionsmøde og regelmæssige møder med
provstiudvalgene skal lægges ind. Møde efterår 2019 med
provstiudvalgene.
Ad 14.
Stiftsrådet drøftede de forslag om ændringer af valg af provst
og valg til provstiudvalg, som havde været til afstemning på
Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde.
Mødet sluttede kl. 1945
Referent: Helle Ostenfeld.

Erik Søndergaard

Simon Scott Palmer

Inge Lise Pedersen

Gorm Skat Petersen

Akt nr.
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Jens Andersen

Helle Krogh Madsen

Peter Skov-Jakobsen

Malene Flensborg

Lisa Dalh Christensen

Anette Kaas

Martin Herbst

Kirsten Jørgensen

Ole Pagels

Akt nr.
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