Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra møde i
Stiftsrådet

Onsdag d. 6. feb. 2019
kl. 16.30-20.00
i Helligaandshuset,
Valkendorfsgade 23,
1151 København K.
Afbud fra Anette Kaas

1. Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Drøftelse af møde med
provstiudvalg og Budgetudvalg
d. 14. marts 2019

Ad 2. Stiftsrådet drøftede yderligere punkter til mødet den
14. marts 2019 med provstiudvalg og Budgetudvalg. Der vil
snarest blive udsendt en dagsorden sammen med korte
oplæg.

3. Fællesfondens budgetsamråd
Orientering v/ Jens Andersen

Ad 3. Jens Andersen oplyste, at der ikke havde været møde
siden sidst.

4. Fælles kapitalforvaltning
Orientering v/ Ole Pagels

Ad 4. Ole Pagels oplyste, at der ikke havde været møde siden
sidst.
.

5. Stiftsmidlerne – forvaltning og
status
a. Orientering vedrørende
årsregnskab og årsrapport 2018
b. Evt. fastsættelse af ind- og
udlånsrente 2020

Ad 5.
a. Stiftsrådet tog årsregnskab og årsrapport 2018 til
efterretning.
b. Stiftsrådet besluttede at fastholde udlånsrenten på 2
% og indlånsrenten forventes at blive mellem 1 % og
1,5 %.

c. Orientering om
stiftsadministrationens frigivelse af
indestående på 3.721.406 kr. i
stiftsmidlerne til Vesterbro Sogns
Menighedsråd iht. retningslinjerne
i den vedtagne politik for frigivelse
af og udlån i stiftsmidlerne i
Københavns Stift, som hører
sammen med

Akt nr.

c. Marianne Carstensen orienterede om frigivelse af
indestående midler 3.721.406 kr. til Vesterbro sogns
menighedsråd.
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d. Ansøgning fra Vesterbro sogns
menighedsråd om frigivelse af otte
mindre indlånsbeløb, hvis
oprindelse ikke kan identificeres,
til et samlet beløb af 278.182,31
kr., til brug for (rest)finansiering af
køb af tjenestebolig
6. Bindende Stiftsbidrag 2018
Orientering om økonomisk status
for det bindende stiftsbidrag 2018
samt årsregnskab og årsrapport
2018. Foreløbig oversigt over
forbrug pr. 31. december 2018

7. Bindende stiftsbidrag 2019
Ansøgning fra Styregruppen for
Netværket Folkekirke for Særlige
Behov om støtte til Nordisk
Konference for Kirkens arbejde
med mennesker med særlige behov

d. Stiftsrådet tilsluttede sig frigivelse af yderligere
mindre beløb til Vesterbro sogn på i alt 278.182,31
Kr.

Ad 6. Marianne Carstensen orienterede om, at regnskabet
udviser et mindreforbrug, der kommer til at betyde, at der
kan overføres ca. 800.000 kr. til 2019. Det forventes, at der
vil stå ca. 1,7 mio. kr. ved udgangen af 2018 kr. til
videreførsel. Mindreforbruget skyldes især projekter, der
skulle have været udført i 2018, som er blevet udsat til 2019.
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
Ad 7. Stiftsrådet ønsker at få informationer om arbejdet i
København stift for personer med særlige behov.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med
10.000 kr.

8. Bindende stiftsbidrag 2020 –
Ad 8.
fastsættelse af rammebeløbet for
a. Stiftsrådet besluttede at udskrivningen af bindende
2020
stiftsbidrag for 2020 skal være 1%.
a. Fastsættelse af rammebeløb for
2020. Bilag: Oversigt over
ligningsbeløbene i de enkelte
ligningsområder med beregning af
rammebeløb for 2020.
b. Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgninger til
b. Orientering om indkaldelse af
bindende stiftsbidrag bliver torsdag den 11. april
ansøgninger for 2020.
2019.
c. Nedsættelse af et udvalg til at
c. Lisa Dalh Christensen, Gorm Skat Pedersen, Helle
behandle de indkomne ansøgninger
Krogh Madsen og Kirsten Jørgensen forbehandler de
med henblik på at afgive indstilling
indkomne ansøgninger og afgiver en indstilling til
til Stiftsrådet om det endelige
stiftsrådet forud for rådets møde den 15. maj 2019.
budget for 2020.
Ad. 9. Stiftsrådet drøftede oplægget og punktet tages op igen
9. Drøftelse/opfølgning på Inge
på næste møde.
Lise Pedersens oplæg på sidste
møde om hvordan vi bliver bedre
til at løse fælles opgaver på
stiftsplan

Akt nr.
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10. Nyt fra udvalgene under
stiftsrådet

Ad 10. Der er afleveret skriftlige redegørelser fra
Ungeudvalget,
fra
Efteruddannelsesudvalget
og
Religionspædagogisk udvalg.
Inge Lise Pedersen orienterede fra Gudstjenesteudvalget
samt fra udvalget fra Folkekirke og Religionsmøde.
Niels Underbjerg orienterede fra Folkekirkens messe
fællesskab med deltagelse af Roskilde, Helsingør og
Københavns stifter samt fra Krop, Sind, Ånd messen, der
netop er blevet afholdt.
Helle Krogh Madsen orienterede fra Bryllupsmessen, der
blev afholdt for ca. 1 måned siden.
Anders Gadegaard orienterede fra Det mellemkirkelige
Stiftsudvalg, der har afholdt en høring i Vor Frue Kirke om
flygtningebørn bosiddende i udsendelseslejrene navnlig
Sjælsmark lejren og endvidere fra det Social-Etiske udvalg,
hvor der er møde om 14 dage.
Jens Andersen orienterede fra Kommunikationsudvalget.

11. Siden sidst

Ad 11.
Anders Gadegaard orienterede fra Det mellemkirkelige Råds
årsmøde, hvor hovedemnet var offentligheds teologi.

12. Næste møde

Ad 12. De kommende møder er fastlagt som følger:
onsdag d. 6. marts 2019
onsdag d. 15. maj 2019
onsdag d. 11. september 2019
onsdag d. 13. november 2019

13. Eventuelt

I.a.b.
Mødet sluttede kl .19

Referent: Helle Ostenfeld.

Akt nr.
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Erik Søndergaard

Simon Scott Palmer

Inge Lise Pedersen

Karen-Lisbeth Rasmussen

Gorm Skat Petersen

Jens Andersen

Helle Krogh Madsen

Kirsten Jørgensen

Peter Skov-Jakobsen

Niels Underbjerg

Ole Pagels

Lisa Dalh Christensen

Anders Gadegaard

Akt nr.
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Martin Herbst

Akt nr.
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