Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokollat fra møde i
Stiftsrådet

Torsdag d. 23. jan. 2020
kl. 16.30-18.30
i Helligaandshuset, Valkendorfsgade
23,
1151 København K.
Afbud fra Kirsten Jørgensen, Anders Gadegaard,
Erik Søndergaard, Anette Kaas, Martin Herbst og
Peter Skov-Jakobsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering fra Det Mellemkirkelige
udvalg
Ad 2a. Lars Obel orienterede om den til foråret
a. Den forestående rejse til Palæstina/Israel planlagte tur til Israel og Palæstina, der blandt andet
v/ sognepræst Lars Obel
har
til hensigt at
skabe grobund for
venskabsmenigheder. Turen har måttet udskydes til
2021 på grund af manglende tilmelding.
Stiftsrådet opfordrer til at initiativet søges gentaget,
og at der gøres mere ud af at annoncere turen for
relevante deltagere.
b. Asylgudstjenester v/ sognepræst Niels Ad 2b. Niels Nymann Eriksen orienterede om
asylarbejdet i Københavns Stift og asylgudstjenester.
Nymann Eriksen
Forholdene har ændret sig rigtig meget i de senere 57 år, hvor asylantallet er faldet drastisk, og der ikke
længere er et asylcenter i Københavns Stift. Af
særlige begivenheder er fx lysgudstjenesten, der
årligt finder sted i Vor Frue Kirke i december måned.
Derudover er der en række andre gudstjenester i
forskellige københavnske kirker, hvor asylsøgere
bliver transporteret til fra centrene, og har en aktiv
deltagelse i gudstjenesterne. På det ugentlige plan er
der oversættelse ved gudstjenesterne i Apostelkirken,
hvor der deltager asylfamilier. Gudstjenesterne
arrangeres af Tværkulturelt Center i samarbejde med
de lokale sognekirker.
Det er Niels Nymann Eriksens opfattelse, at der på
landsplan er opstået meget kvalificeret arbejde i de
senere år.
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Stiftsrådet takkede for orienteringen og for det
mellemkirkelige udvalgs arbejde med disse emner.
3. Evaluering af og opfølgning på
Ad 3. Jens Andersen orienterede fra stiftsrådets
fællesmødet d. 14. januar 2020
fællesmøde med provstiudvalgene, der havde været
vellykket og med gode debatter med forskellige
synspunkter og nuancer. Der havde været overordnet
støtte til de fælles projekter.
Opfølgning på Børnenes Katedral synes for
indeværende at være i gode hænder hos
religionspædaggisk udvalg. Mht. klimatiltag var der
ikke tilslutning fra Stiftsrådets side til det
foreliggende forslag om udvalgsnedsættelse.
Stiftsrådet blev enige om at foreslå, at klimatiltag
bliver taget op på det førstkommende fælles
stiftsrådsmøde i Viborg.
Stiftsrådet besluttede kontakte Kirkeministeriets
varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz
Larsen med henblik på at indhente relevant viden.
4. Fællesfondens budgetsamråd
Orientering v/ Inge Lise Pedersen
5. Fælles kapitalforvaltning
Orientering v/ Ole Pagels

Ad 4. Inge Lise Pedersen oplyste, at der ikke har
været afholdt møde siden sidste stiftsrådsmøde.
Ad 5. Ole Pagels orienterede om, at der ikke er på
tale
at
investere
i
aktier,
men
i
virksomhedsobligationer. Bestyrelsen har stort fokus
på at sørge for, at der ikke bliver tale om at investere
i tvivlsomme formål.

6. Stiftsmidlerne – forvaltning og status
a. Orientering vedrørende årsregnskab 2019
b. b. Evt. fastsættelse af ind- og udlånsrente
2020, der for 2019 var hhv. 1% og 2% p.a.
c. Orientering om stiftsadministrationens
dispositioner iht. retningslinjerne i den
vedtagne politik for frigivelse af og udlån i
stiftsmidlerne i Københavns Stift
c1. Frigivelse af 1.367.232,11 kr. til
Hyltebjerg Sogns Menighedsråd til
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Ad 6a. Marianne Carstensen orienterede om
stiftsmidlerne med status pr. 31. december 2019.
Ad 6b. Stiftsrådet besluttede at fastholde sidste års
ind og udlånsrente.

Ad 6c1. Der er frigivet ca. 1,3 mio. kr. til Hyltebjerg
kirkes kirkehave.
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ombygning af kirkehave
c2. Frigivelse af 56.722,89 kr. til Olsker
sogns menighedsråd til renovering af
menighedslokale mv.

Ad 6c2. Og ca. 56 t. kr. er frigivet til Olsker sogn til
renovering af menighedslokale.

c3. Udsættelse i et halvt år til Islands
Brygges sogns menighedsråd med første
afdrag på nyligt optaget lån på 5,9 mio. kr. i
stiftsmidlerne til køb af tjenestebolig.

Ad 6c3. Islands Brygges sogns menighedsråd har
fået udsat betaling af første afdrag.

d. d. Godkendelse af opdateret version af
udlånspolitikken iht. beslutning på mødet d.
13. nov. 2019

Ad 6d. Stiftsrådet godkendte den opdaterede version
at udlånspolitikken.

e. Orientering fra GIAS Center om
genudbud af KAS og GIAS

Stiftet tog de foretagne dispositioner til efterretning.
Stiftsrådet besluttede endvidere at henvende sig til
KM med henblik på at få ændret reglerne, så
tiendeafløsningsmidlerne vil kunne frigives.

Ad 6e. Stiftsrådet tog genudbuddet til efterretning.

7. Bindende stiftsbidrag 2019

Ad 7a. Marianne Carstensen orienterede om status
a. Orientering om økonomisk status for pr. 31. december 2019, dvs. før 13. periodes
afslutning. Det ser ud til, at der vil være uforbrugte
bindende stiftsbidrag 2019 samt årsregnskab midler ved regnskabsårets afslutning. Stiftsrådet vil
og årsrapport 2019. Foreløbig oversigt over se på om den nuværende ansøgningsprocedure er
forbrug pr. 31. december 2019
optimal.
b. Ansøgning fra Social-etisk udvalg om Ad 7b. Stiftsrådet godkendte overførslen af
overførsel af bevilling 2019 til 2020
bevillingen på 80.000 kr.

8. Bindende stiftsbidrag 2020.
a. Ansøgning Anna Christiane BojsenMøller om støtte til bogudgivelsen ”To glas
vand på alteret”.

b. Ansøgning fra Tværkulturelt Center om
støtte til InspirationsDage for
migrantpræster.
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Ad 8a. Stiftsrådet støtter principielt ikke
bogudgivelser
og
stiftsrådet
gav
stiftsadministrationen beføjelser til fremover at give
afslag på sådanne ansøgninger, medmindre det
vurderes at der er tale om en ganske særlig
bogudgivelse.
Ad 8b. Stiftsrådet besluttede at støtte arrangementet
med 10.000 kr.
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9. Bindende stiftsbidrag 2021 fastsættelse af rammebeløbet for 2021
a. Fastsættelse af rammebeløb for 2021.
b.Orientering om indkaldelse af ansøgninger
for 2021.
c. Fastsættelse af ansøgningsfrist og
nedsættelse af et udvalg til at behandle de
indkomne ansøgninger med henblik på at
afgive indstilling til Stiftsrådet om det
endelige budget for 2021.
10. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet

Ad 9a. Stiftsrådet fastsatte rammebeløbet til 1 % i
2021.
Ad 9b. og Ad 9c. Stiftsrådet fastsatte
ansøgningsfristen til 15. april 2020. Udvalget, der
skal behandle ansøgningerne, består af Lisa Dalh
Christensen, Helle Krogh Madsen, Gorm Skat
Petersen og Kirsten Jørgensen.

Ad 10. Inge Lise Pedersen orienterede fra
gudstjenesteudvalget, hvor man arbejder med en
konference den 28. marts 2020, der begynder i Vor
Frue Kirke og fortsætter i Universitetets festsal.
Jens
Andersen
orienterede
fra
Kommunikationsudvalget, hvor man har drøftet
fremtidig organisation i forhold til udvalget. POK vil
se på kommunikationsindsats i forhold til
menighedsrådsvalg 2020.
Malene Flensborg orienterede fra en nyligt afholdt
bryllupsmesse, hvor den folder til kommende
brudepar, som stiftsrådet har givet støtte til i 2019,
havde været en stor succes.
Simon Scott-Palmer orienterede fra Social-etisk
udvalg, hvor undersøgelse af social-etisk arbejde i
sognene er sat i gang. Der planlægges en konferece
til efteråret om emnet.

11. Indbydelser
a. Visionsdag lørdag d. 7. marts 2020 for
Himmelske dage i Roskilde 2022
b. Stiftsrådenes fællesmøde i Viborg i
november 2020. Datoen er efterfølgende
ændret til lørdag d. 7. november 2020.

Ad 11a. Malene Flensborg deltager. Det aftales
skriftligt, hvem der deltager fra Københavns
Stiftsråd udover Malene Flensborg.
Ad 11b. Stiftsrådet bedes kalenderfastsætte datoen.
Udover klima, vil stiftsrådet foreslå emnet børn i
kirken
og
skole-kirkearbejde
på
ungdomsuddannelser.
Ad 12. Der var intet til siden sidst.

12. Siden sidst
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13. Næste møde

Ad 13.

De kommende møder er fastlagt som følger:
- Onsdag d. 18. marts
- Onsdag d. 20. maj
- Onsdag d. 16. september
- Onsdag d. 2. december

14. Eventuelt

Ad 14. Der var intet til Eventuelt.
Referent: Helle Ostenfeld.

Simon Scott Palmer

Inge Lise Pedersen

Gorm Skat Petersen

Jens Andersen

Malene Flensborg

Lisa Dalh Christensen

Ole Pagels

Helle Krogh Madsen
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Karen-Lisbeth Rasmussen
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