Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokollat fra møde i
Stiftsrådet

Onsdag den 16. september 2020

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra samarbejdet
Folkekirke & Religionsmøde

3. Fællesfondens budgetsamråd
a. KM slides fra teknisk gennemgang i
budgetsamrådet

4. Fælles kapitalforvaltning
a. Status på genudbud af KAS-GIAS

5. Stiftsmidlerne – forvaltning og status
a. Brønshøj sogn – Orientering om henstand på
terminerne i forbindelse med salg af
sognegård

Akt nr.

Afbud fra: Ole Pagels, Kirsten Jørgensen og Niels
Underbjerg, Annette Kaas og Lisa Dalh.

Ad. 1. Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Ane Kristine Brandt, Folkekirke og
Religionsmøde, orienterede om indholdet i
samarbejdet, der er i fuld gang med at blive
reetableret i en ændret organisation på landsplan.
Folkekirke og Religionsmøde er mere relevant end
nogensinde i forhold til hvordan vi, som folkekirke
møder borgere med et andet tros- og livssyn, og
hvordan de møder os.

Ad. 3.
Inge Lise Pedersen orienterede om de kommende
drøftelser i budgetsamrådet.
Stiftsrådet drøftede ansøgningerne til
omprioriteringspuljen og fastlagde prioritering.

Ad 4. Jens Andersen orienterede om genudbud af
KAS-GIAS

Ad. 5. Lise Kirk Jørgensen orienterede om at
Brønshøj sogn er blevet givet henstand med
terminerne.
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6. Bindende Stiftsbidrag 2020
a. Orientering om økonomisk status for det
bindende stiftsbidrag.
b. Ansøgning om støtte til Digitalisering og
samling af hymnologiske artikler samt
digitalisering af Anders Mallings ’Dansk
Salmehistorie 1-8’ – Kr. 15.000,c. Ansøgning om overførelse af midler fra det
bindende stiftsbidrag til budget 2021Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby.
Kr. 26.000,d. Ansøgning om støtte til ”Samskabelse og
samspil” bogudgivelse. 15.000,-

Ad. 6.
a. Helle Ostenfeld orienterede kort om status på
bindende stiftsbidrag.
b. Stiftsrådet besluttede at give afslag på
ansøgningen.
c. Stiftsrådet godkendte overførslen.

d. Stiftsrådet besluttede at give afslag på
ansøgningen.

7. Bindende stiftsbidrag 2021
a. Ansøgning fra Socialetisk udvalg

Ad. 7.
a. Anders Gadegaard oplyste om ansøgningen, at
stiftsudvalget er i rigtig god proces og mange
menighedsråd har allerede svaret på høringen.
Stiftsrådet godkendte ansøgningen med 60.000 kr.,
idet der ikke er behov for særskilt finansiering til
oprettelse af hjemmeside.
8. Nyt fra udvalgene
a. Alsang i Domkirkerne – Aflyst i 2020
b. Stiftsrådets Kommunikationsudvalg - nyt
kommissorium og forslag om nyt
medlem.

9. Indbydelser
a. Invitation til Kristent-Muslimsk
Samtaleforums konference 2020
b. Indbydelse til det årlige fællesmøde lørdag d.
7. november 2020 i Viborg

Akt nr.

Ad. 8.
a. Stiftsrådet tog aflysningen til efterretning.
b. Stiftsrådet vedtog forslaget om nyt kommissorium
for stiftsudvalget for kommunikation. Kommissoriet
vil kunne læses på stiftets hjemmeside. Stiftsrådet
valgte Poul Kjar som nyt medlem af stiftsudvalget.
c. Malene Flensborg orienterede fra
religionspædagogisk stiftsudvalg, der har ansat en
koordinator til hjælp til arbejdet med Børnenes
Katedral.
d. Inge Lise Pedersen orienterede om, at der afholdes
møde i gudstjenesteudvalget, hvor målet er at finde
et tidspunkt for afholdelse af den liturgikonference,
der blev udsat pga. Corona.
Ad. 9.
a. Stiftsrådet har modtaget invitation til KMS
samtaleforum, der finder sted den 30. – 31. oktober
2020.
b. Stiftsrådet har modtaget invitation til det årlige
fællesmøde for stiftsrådene, der finder sted den 7.
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november 2020 i Viborg. Stiftsrådet drøftede det
planlagte indhold af mødet og besluttede at sende en
opfordring til en ny organisering og planlægning af
fællesmødet, med henblik på, at dagsordenen
kommer til at afspejle relevans.
Inge Lise Pedersen, Peter Skov-Jacobsen, Helle
Krogh-Madsen, Gorm Skat-Petersen og Jens
Andersen deltager i det fælles stiftsrådsmøde.
10. Økumenisk Forum, valg af rep.
Ad. 10. Stiftsrådet afstod for nærværende fra at
udpege repræsentanter til Økumenisk Forum.
11. Næste møde
Det kommende møde er fastlagt som følger:

Ad. 11. onsdag 2. december 2020

12. Fastlæggelse af mødedatoer for 2021
 26. januar
 9. marts
 31. maj
 21. september
 17. november

Ad. 12. Der har været afholdt afstemning om næste
års datoer.

13. Siden sidst

Ad. 13. Jens Andersen orienterede om, at
Kirkeministeriet forventes snart at godkende vedtægt
for samarbejde om kirke for mennesker med anden
sproglig eller kulturel baggrund end dansk, således at
arbejdet forhåbentlig snart kan sættes i gang.
Inge Lise Pedersen orienterede om Kirken på Landet,
hvor der været afholdt seminar i Løgumkloster.
Det blev aftalt, at Inge Lise Pedersen drøfter
organisering af stiftets arbejde med Kirken på Landet
med Kirken på Bornholm.

14. Eventuelt

Ad. 14.
Anders Gadegaard oplyste at om ca. 14 dage vil
morgenandagten blive sendt i liveTV på DR2.

Mødet sluttede kl. 19.05

Akt nr.
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Simon Scott Palmer

Inge Lise Pedersen

Gorm Skat Petersen

Jens Andersen

Malene Flensborg

Karen-Lisbeth Rasmussen

Peter Skov-Jakobsen

Erik Søndergaard

Anders Gadegaard

Akt nr.
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