Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra
møde i Stiftsrådet
Onsdag den 1. marts 2017
kl. 16.30 – 20.00 i
Helligåndshuset,
Valkendorfsgade 23, 1151
København K.

Der forelå afbud fra Erik Andreasen.

For mødet var foreslået følgende
dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Pkt. 7, pkt. 11 og pkt. 12 blev udskudt til behandling på et
senere møde.
Som nyt pkt. 5.d godkendtes ansøgning fra Sankt Pauls
Sogns Menighedsråd om et lån af stiftsmidlerne på 12 mio.
kr.

2. Møde med
Religionspædagogisk Udvalg.

Marlene Flensborg, formand for Religionspædagogisk
Udvalg orienterede om udvalgets sammensætning, kommissorium og arbejde.
Udvalget arbejder for på stiftsplan at varetage og styrke og
religionspædagogiske initiativer, og målgruppen er præster
og sognemedhjælpere, der arbejder med konfirmander og
minikonfirmander.
Udvalget afholder i gennemsnit 3 egne kurser om året dels i
København, dels på Bornholm. Udvalget har bl.a.
gennemført kurser i ”Cooperative Learning”. Kurserne giver
gode værktøjer til medinddragelse af eleverne i
undervisningen, hvilket er særdeles relevant i forhold til
konfirmandundervisningen. Evalueringerne har samtidig vist,
at kurserne er populære.
I sit arbejde insisterer udvalget på, at udvalgets kurser skal
inspirere udefra, og der indbydes således foredragsholdere,
der ikke er teologer, og som derfor har en anden indgangsvinkel til emnet.
Endvidere er der i samarbejde med FUV afviklet kurser om
bl.a. bl.a. inklusion og Luther for konfirmander. FUVkurserne har det imidlertid været vanskeligt at tilpasse
københavnske forhold, da de indholdsmæssigt i højere grad
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retter sig mod mindre sogne/landsogne, og der er derfor brug
for udvalgets kurser som alternativ til FUVs kurser.
Om det fremtidige arbejde oplyste Malene Flensborg, at
udvalget gerne fortsætter efter nyvalg til stiftsrådet.
I det fremtidige arbejde ønskede udvalget dog i højere grad
praktisk bistand i form af kirketjenerhjælp til afvikling af
kurser samt sekretærbistand til bl.a. regnskabsmæssige
opgaver.
Stiftsrådet opfordrede udvalget til at indsamle statistiske
oplysninger omkring udvalgets arbejde, bl.a. oplysninger om
hvem udbydes kurserne til, antal deltagere i kurserne, om der
er gengangere blandt kursusdeltagerne m.m.
Redegørelsen gav endvidere anledning til, at spørgsmålet om
regnskabsbistand og kirketjenerbistand blev drøftet.
Stiftsrådet stillede sig i den forbindelse lidt undrende over
for, at menighedsrådene ikke vederlagsfrit stiller kirketjenerbistand til rådighed for udvalget.
Endelig drøftedes det indholdsmæssige aspekt i de kurser,
der udbydes i samarbejde med FUV.

3. Stifternes Kapitalforvaltning.

Ole Pagels oplyste, at der ikke forelå noget nyt siden sidste
møde.

4. Fællesfondens Budgetsamråd.

Jens Andersen oplyste, at Budgetsamrådet i maj måned ville
blive givet en teknisk gennemgang af Fællesfondens budget
for 2018, men da budgettet først skal drøftes senere på året,
vil der på stiftsrådets møde i august 2017 være mulighed for
en nærmere drøftelse af budgettet i stiftsrådet.

5. Stiftsmidlerne.
Ad 5a.
a. Orientering om regnskab og Anne Margrethe Andersen gennemgik det udsendte udkast til
årsrapport 2016 for stiftsmidlerne.
årsrapport 2016.
b. Godkendelse af regnskab og Ad 5b.
årsrapport alternativt bemyndigelse Årsrapporten blev godkendt. Årsrapporten vil herefter blive
til formanden til at underskrive fremsendt til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen.
regnskab og årsrapport 2016.
c. Orientering om frigivelse af Ad 5c.
stiftsmidler, jfr. instruks om Anne Margrethe Andersen oplyste, at der på nuværende

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
frigivelse og udlån af stiftsmidler.

tidspunkt var udbetalt 3,5 mio. kr. af det frigivne beløb til
Frederiksberg Sogns Menighedsråd.

d. Ansøgning fra Sankt Pauls Ad 5d.
Sogns Menighedsråd om et lån af Stiftsrådet bevilgede et lån af stiftsmidlerne på indtil 8 mio.
kr., idet det forudsattes at egne opsparede midler opbrugtes
stiftsmidlerne på 12 mio. kr.
først. Såfremt de økonomiske forudsætninger måtte ændre
sig ville menighedsrådet kunne fremsende fornyet
ansøgning.

6. Fastsættelse af ind- og
udlånsrente 2018
Ad 6a.
Anne Margrethe Andersen orienterede om de opstillede
a. Orientering om renteprognose.
rentemodeller.
b. Beslutning om fastsættelse af Ad 6b.
Efter drøftelse fastsatte Stiftsrådet indlånsrenten til 0,5 %
ind- og udlånsrente.
p.a. og udlånsrenten til 2,0 % p.a.
7. Copenheaven - forslag til en
årlig kirke- og kulturfestival i
København
Forslag fra Charlotte Dyhr og
Jørgen Michael Rasmussen.

Punktet blev udskudt til et senere møde.

8. Bindende stiftsbidrag - 2016.
Ad 8 a.
a. Orientering om regnskab og Anne Margrethe Andersen oplyste, at årsrapport 2016 for det
bindende stiftsbidrag var under udarbejdelse og ville blive
årsrapport 2016.
udsendt til medlemmerne til godkendelse. Det oplystes
videre, at årets overskud var på i alt 75.353 kr.
b. Godkendelse af regnskab og Ad 8b.
årsrapport alternativt bemyndigelse Stiftsrådet bemyndigede formanden til at underskrive
til formanden til at underskrive årsrapporten på Stiftsrådets vegne.
regnskab og årsrapport 2016.

9. Bindende Stiftsbidrag 2017.
a. Orientering om økonomisk Ad 9a.
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status.

b. Indkomne ansøgninger:
1. Ansøgning fra Stiftsudvalget
for Presse og Kommunikation om
tillægsbevilling til barselsvikar.
2. Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om
støtte til ”Folkekirkemøde 2017”.

10. Bindende stiftsbidrag 2018.
a. Forslag om øget stiftsbidrag
v/Jens Andersen, Gorm Skat
Petersen og Margrethe WintherNielsen.

Anne Margrethe Andersen oplyste, at der som følge af det
tidlige punkt på året ikke var fremlagt nogen status for det
bindende stiftsbidrag 2017.

Ad 9b 1.
Ansøgningen blev imødekommet.

Ad 9b 2.
Ansøgningen blev imødekommet.

Ad 10 a.
Jens Andersen motiverede forslaget. Forslaget var bl.a.
fremkommet på baggrund af et konkret ønske fra
Stiftsudvalget for Kommunikation om en styrkelse af den
digitale kommunikation i Københavns Stift omfattende en
øget indsats i forhold til tilstedeværelsen på Facebook og de
øvrige sociale medier bl.a. i form af små film, som en ny
medarbejder skal lave samtidig med at vedkommende skal
understøtte præsters og menighedsråds kommunikation på
bl.a. Facebook gennem undervisning og sparring. Udvalget
ønsker endvidere at iværksætte et projekt for en mere
målrettet medlemskommunikation i forlængelse af det oplæg
Morten Suhr holdt på stiftsrådsmødet i januar 2017. Udover
en målrettet indsats på de sociale medier er der tillige et stort
behov for udvikling af hjemmesiden med bl.a. forbedret
kalenderfunktion, søgefunktion m.m.
Endvidere var det ønskeligt, at der var mulighed for at
gennemføre og finansiere større projekter på stiftsplan,
eksempelvis projekter med henblik på at øge dåbsprocenten
eller aktiviteter i forbindelse med reformationsjubilæet. Det
nuværende bindende stiftsbidrag giver ikke tilstrækkelig
mulighed for finansiering af/henlæggelse til større projekter.
Forslaget blev drøftet. Det nævntes, at der set forhold til de
samlede kirkelige indtægter alene er tale om en mindre en
forhøjelse af bidraget. 99 % af ligningsmidlerne anvendes
fortsat lokalt ude i sognene.
Det blev efterlyst, hvad begrundelsen for at flytte aktiviteter
fra sognene til stiftsrådet skulle være. Der pegedes her bl.a.
på, at man ville få mere for pengene ved at løse opgaverne i
fællesskab.
Det blev nævnt, at der manglede en generel drøftelse af
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balancen mellem de forskellige niveauer, sogn, provsti og
stift, og hvilke opgaver der løses bedst på de forskellige
niveauer.
Som et aktivitetsområde der ville gavne af et øget bidrag,
pegedes særligt på kommunikationsområdet, hvor det vil
give mulighed for en synergieffekt og medvirke til en
professionalisering af de kommunikationsmedarbejdere, der
arbejder lokalt i sognene.
Det blev tilkendegivet, at man fra bl.a. Bornholmsk side ikke
ville kunne gå ind for en stigning i bidraget. En stigning i
bidraget ville således kræve besparelser på andre områder.
Til støtte for et øget bidrag blev det videre nævnt, at der
gennem tiden havde været nye og større opgaver, som man
gerne ville have løftet i stiftsrådsregi, men som det ikke
havde været muligt at løfte, eksempelvis reformationsfejringen.
Som et fremadrettet projekt nævntes behovet for en øget
kommunikation med de medlemmer, som folkekirken
normalt ikke er i kontakt med, bl.a. med henblik på en fastholdelse af folkekirkens medlemstal.
Det blev fremhævet, at der burde angives helt konkrete
begrundelser for en forhøjelse af bidraget som eksempelvis
ansættelse af yderligere en medarbejder til styrkelse af
kommunikationen på de sociale medier, styrkelse af
hjemmesiden, og muligheden for at kunne henlægge midler
til at støtte større projekter. Der blev videre peget på
muligheden for at tage hensyn til Bornholm, således, som det
også i sin tid blev tilkendegivet i lovforslaget om det
bindende stiftsbidrag.
Leif Georg Christensen forlod mødet kl. 18.45
b. Beslutning om fastsættelse af Ad 10 b.
rammebeløb for det bindende På baggrund af drøftelsen gik stiftsrådet herefter over til at
stemme om forslaget om forhøjelse af det bindende
stiftsbidrag 2018.
stiftsbidrag til 1 % med virkning fra budgetåret 2018.
10 medlemmer stemte for en forhøjelse af bidraget og 3
medlemmer stemte i mod.
1 medlem var fraværende med afbud og 1 medlem havde
forladt mødet før afstemningen.
Efter afstemningen blev det tilkendegivet, at der skulle følge
et brev med ud til provstierne med konkret begrundelse for
stigningen i det bindende stiftsbidrag.
c. Nedsættelse af et udvalg til at Ad 10 c.
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behandle de indkomne ansøgninger Stiftsrådet besluttede at nedsætte et udvalg bestående af Erik
med henblik på at afgive indstilling Andreassen, Gorm Skat Petersen og Leif Georg Christensen.
til Stiftsrådet om det endelige
budget for 2018.

11. Møde med
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg.

Ad 11.
Punktet blev udskudt til et senere møde.

12. Evaluering af stiftsudvalg.
Ad 12.
Svar fra stiftsudvalgene på det Der mangler indsendelse af evalueringsskema fra to af
udsendte spørgeskema.
stiftsudvalgene. Stiftsadministrationen rykker for
indsendelse med henblik på, at evalueringerne kan behandles
på førstkommende møde i stiftsrådet.

13. Nyt fra udvalgene under
stiftsrådet.
a. Stiftsudvalget ”Børn i Kirken”.
Orientering vedr. projekt ”Børn i
Kirken. Bilag vedhæftet.
b. Orientering i øvrigt ved
stiftsrådets medlemmer af de
enkelte udvalg.

Ad 13.

14. Siden sidst.

Ad 14.
Anette Kaas orienterede fra det fælles møde med Det
Mellemkirkelige Råd, Stiftsudvalgene for Mellemkirkelige
Anliggender of Stiftsrådene. På mødet drøftedes blandt
andet flygtninge og migranters mulighed for dobbelt
medlemskab samt flygtninges situation generelt.

Finn Vejlgaard orienterede om projektet ”Børn i Kirken”,
hvis formål er at gøre en indsats for at flere i fremtiden
ønsker at døbe deres børn og at børn, der ikke selv er døbt
igennem en kontinuerlig berøring med kirken selv må ønske
at blive døbt. Projektet ønsker at udarbejde et inspirationsmateriale til alle alderstrin fra dåb til konfirmation. Projektet
er muliggjort gennem en toårig bevilling fra Frederiksberg
provsti, og til gennemførelse af projektet er ansat en
projektmedarbejder ligesom der vil blive frikøbt præsteressourcer til projektet.
Peter Skov-Jakobsen takkede for den generøsitet, der er
blevet udvist fra Frederiksberg provsti. Det er et væsentligt
initiativ og der ses med spænding frem til det arbejde, der
kommer ud af projektet.
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I forlængelse heraf orienterede Peter Skov-Jakobsen generelt
om nogle forhold og overvejelser i forbindelse med dobbelt
medlemskab.
Herudover fremkom der ikke bemærkninger under dette
punkt.
Ad 15.
15. Næste møde.
De kommende møder er fastlagt Ingen bemærkninger
som følger:
Tirsdag 30. maj 2017 (herunder
besigtigelse Ørestaden)
Onsdag 30. august 2017
Onsdag 1. november 2017
16. Eventuelt.

Ad 16.
Ingen bemærkninger

Mødet sluttet kl. 19.55, referent Anne Margrethe Andersen

Michael Riis
Tom Allan
Margrethe Winther-Nielsen

Anette Kaas
Inge Lise Pedersen
Ole Pagels
Gorm Skat Petersen
Jens Andersen
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Helle Krogh Madsen
Niels Underbjerg
Leif Georg Christensen
Finn Vejlgaard
Anders Gadegaard
Peter Skov-Jakobsen

(Forlod mødet kl. 18.45)

