
 
 

 
 

 

 

 

 

Beslutningsprotokollat for møde i stiftsrådet 

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 16.30 

Jesuskirkens sognegård på Skovbogårds Allé 11, 2500 København 

 

Deltagere: Jens Andersen, Lisa Dalh Christensen, Henrik Didier Gautier, 

Simon Scott Palmer, Morten Bangsgaard, Torben Stærgaard, Helle Krogh 

Madsen (forlod mødet kl. 17:45), Jens Bach Pedersen, Kirsten Jørgensen, 

Peter Skov Jakobsen, Johannes Gregers Jensen. 

Michael Krogstrup Nissen, Helle Ostenfeld, Simone Nørskov Østerby og Ulla 

Haahr.  

Afbud: Jens Refslund Poulsen, Ingeborg Ilkjær, Folmer Lynggaard og Malene 

Flensborg Christensen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

To ansøgninger fra Stiftsudvalget for Religionsmøde blev tilføjet til 

punk 5, og ellers blev dagsordenen godkendt. 

2. Opsamling på møde med provstiudvalgene den 18. jan. 2023 

Jens Andersen refererede fra mødet, der havde været godt. 

Deltagerne på mødet viste stor velvilje til de fælles projekter. Michael 

Krogstrup supplerede med sine observationer fra sine møder med 

provstiudvalgene, og her har det været tydeligt, at den lokale 

forankring til projekterne er afgørende for deres succes. 

Stiftsrådsmedlemmerne har en vigtig opgave som formidlere i hvert 

deres provsti.  

Der skal arbejdes videre med en mulig stiftsdag og det bedste format 

til dette. Koordinationsudvalget laver et oplæg til næste 

stiftsrådsmøde. 

3. Tema: Folkekirkens styre 

Stiftsrådet drøftede på baggrund af et oplæg fra Jens Andersen 

muligheden for at gøre ”folkekirkens styre” til et tema i det næste 



 
 

  
 

fællesmøde for stiftsrådene, der finder sted den 28. oktober 2023 i 

København. I stiftsrådet er der enighed om, at en sådan drøftelse i 

flere henseender – som i Jens’ oplæg – kan tage udgangspunkt i 

betænkning 1544. En drøftelse bør dog suppleres med emner som 

arbejdsmiljø, udligning, uddannelse og præstemangel. Der arbejdes 

videre med et forslag herom. 

4. Stiftsmidlerne – forvaltning og status 

a. Fuldmagt til formand til underskrift af årsregnskabet  

Stiftsrådet gav formanden fuldmagt, og årsregnskabet 

rundsendes til rådet. Det bliver endvidere offentliggjort på 

stiftets hjemmeside. 

b. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for stiftsmidlerne  

Ind- og udlånsrente fastsættes ved næste stiftsrådsmøde den 

6. marts 2023. 

c. Orientering om indlån samt udlån af stiftsmidlerne iht. 

Stiftsadministrationens bemyndigelse  

• Vigerslevs sogns menighedsråd; Frigivelse af 

indestående 445.663,63 til anlægsarbejder vedr. 

tjenesteboligen på Højbovej 26, 2500 Valby. 

Taget til efterretning.  

• Vesterbro sogns menighedsråd; Frigivelse af 

indestående 97.938 kr. til anlægsarbejder ifm. 

etablering af facadebelysning af Eliaskirken. 

Taget til efterretning. 

• Holmens sogns menighedsråd; Frigivelse af 

1.722.012 kr. til anlægsarbejder vedr. 

tjenesteboligen på Havnegade 55, 1058 København. 

Taget til efterretning.  

5. Det bindende stiftsbidrag 

a. Foreløbig oversigt over forbruget i 2022 

Foreløbig oversigt er sendt ud med dagsordenen. Stiftsrådet 

tog oversigten til efterretning. 



 
 

  
 

b. Ansøgning; Tine Illum (præst i Sdr. Bjert, leder af 

Leitourgia 2023) ansøger om 10.000 kr. til den nordiske 

liturgikonference arrangeret af Leitourgia 

Stiftsrådet besluttede at ansøgningen skal gå gennem 

Stiftsudvalget for Efteruddannelse, som skal komme med en 

indstilling til stiftsrådet.  

c. Ansøgning; Stiftsudvalget for Religionsmøde ansøger om 

15.000 kr. til deltagelse i den nordiske 

religionsmødekonference 14.-16. marts 2023 

Stiftsrådet besluttede at bevilge beløbet. 

d. Ansøgning; Stiftsudvalget for Religionsmøde ansøger om 

4.000 kr. til at støtte afholdelsen af inspirationskurset 

”Erfaringer med tre interreligiøse organiseringer i 

Göteborg” 

Stiftsudvalget besluttede at bevilge beløbet. 

e. Fastsættelse af ramme for det bindende stiftsbidrag 

2024 

Stiftsrådet besluttede at fastsætte det bindende stiftsbidrag 

til 1%.  

6. Siden sidst 

Michael Krogstrup oplyste, at der har været konstituerende møde i 

bestyrelsen for Bibliarium.  

Michael Krogstrup og Ulla Haahr har inviteret stiftsudvalgs-

formændene til et møde vedr. drøftelse af kommunikation og 

afdækning af, hvor der er brug for understøttelse af det gode arbejde. 

7. Orientering fra Fællesfondens Budgetsamråd 

Torben Stærgaard orienterede om, at de to årlige møder i 

budgetsamrådet vedrørende fællesfonden afholdes den 16. marts og 

12. september og men den tekniske gennemgang af ansøgninger til 

omprioriteringspuljen den 31. maj. Stiftsrådet holdes orienteret 

inden møderne. 

8. Orientering fra den Fælles Kapitalforvaltning 

Lisa Dalh orienterede om, at der er et møde i den kommende uge.  

9. Evt. 

Næste stiftsrådsmøde afholdes ved Esajas kirkens lokaler. 



 
 

  
 

Mødet sluttede kl. 19.05 
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