Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokollat fra møde i
Stiftsrådet

Onsdag den 2. december 2020
1) Godkendelse af dagsorden
2) Valg af formand – blandt de valgte
menighedsrepræsentanter
3) Valg af næstformand – blandt de valgte

Afbud fra: Kirsten Jørgensen, Karen-Lisbeth
Rasmussen og Anette Kaas

Ad 1. pkt. 6 og 13 tages samlet efter pkt. 3, som
nyt pkt. 4. Pkt. 11 udgår. Med disse ændringer
blev dagsordenen godkendt.
Ad 2. Jens Andersen blev genvalgt.

Ad 3. Lisa Dalh blev genvalgt.

menighedsrepræsentanter
4) a. Status på Klimapolitik

Ad 4a. Jens Andersen orienterede om det
arbejde, der havde været gennemført siden
sidste møde. Arbejdsgruppen foreslår, at der
laves en gennemgang af 5 forskellige sognetyper
i Københavns stift for at finde ud af, hvor meget
CO2 der udledes i disse, for at have et
udgangspunkt for udledningen. På den baggrund
tænkes der at udfinde, hvor det kan give størst
effekt at sætte ind. Gennemgangen fordrer
finansiering. Emnet tages op på fællesmøde med
provstiudvalgene den 20. januar 2021.
Provst Poul Bo Sørensen supplerede med
erfaringer fra Favrskov provsti, hvor man har
gennemført en lignende energigennemgang.
Visse tiltag vil kræve lovændringer, som man
skal være opmærksom på.
Peter Skov-Jakobsen oplyste, at det forventes at
der vil ske noget på nationalt niveau i løbet af
det næste halve års tid, men det vil være vigtigt
med lokale dynamoer i dette arbejde, selvom det
kan vise sig at der er overlap.
Stiftsrådet besluttede, at to af de foreslåede
sogne skal erstattes med andre, samt at der skal
indgå erfaringsopsamling vedr. udfordringer
med at få klimatiltag myndighedsgodkendt. Med
disse ændringer blev politikken vedtaget. Den
rundsendes til menighedsrådene og tage sop på
den fælles mødet med provstiudvalgene i januar.
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b. Ideoplæg til provstisamarbejde om
Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelserne i Københavns stift

Ad 4b.
Helle Krogh-Madsen og Provst Poul Bo Sørensen
orienterede om idéoplægget, der er initieret på
baggrund af en konkret henvendelse.
Stiftsrådet besluttede at gå videre med forslaget.
Næste skridt er at drøfte det med
provstiudvalgene på fællesmødet i januar. Inden
da skal oplægget udbygges med dels hvordan
behovet opleves de steder, hvor der allerede er
etableret en skoletjeneste for
ungdomsuddannelserne og dels nærmere
argumentation for hvorfor en skoletjeneste for
ungdomsuddannelserne foreslås organiseret
adskilt fra den for grundskolen.

5) Valg af repræsentant til budgetsamrådet
(forretningsordenen § 2 stk. 6)
a) Orientering om arbejdet i
budgetsamrådet v/ Inge Lise Pedersen

b) Valg af repræsentant

Ad 5.
a. Inge Lise Pedersen orienterede fra mødet i
budgetsamrådet, hvor sagsbehandlingen havde
antaget en overhøringsform, der ikke gavnede
drøftelsen af projekterne. Der er ikke lagt op til
en dialog mellem budgetsamrådet og
budgetfølgegruppen, selvom det oprindelig var
dét, der havde været tænkt med oprettelsen af
følgegruppen. Stiftsrådet vil forfatte en skrivelse
om formen på mødets afholdelse og
budgetsamrådets indflydelse til
Kirkeministeriet.
b. Inge Lise Pedersen blev genvalgt som
stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet.

6) Fælles kapitalforvaltning
a) Orientering vedr. Fælles
Kapitalforvaltning v/ Ole Pagels

Ad 6.
a. Ole Pagels orienterede fra bestyrelsen, hvor
investeringer i erhvervsobligationer drøftes
indgående. Det undersøges i øjeblikket, om der
kan investeres i aktier. Renten er for
nedadgående og afkastet ligger meget lavt.

b) Valg af repr til fælles kapitalforvaltning
b) Ole Pagels blev genvalgt som repræsentant.
7) Stiftsmidlerne – forvaltning og status
a) Orientering om økonomisk status for
stiftsmidlerne.

Ad 7.
a. Der er i øjeblikket ca. 50 mio. kr. i Københavns
stifts stiftsmidler, der ikke er lånt ud i øjeblikket.
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b) Orientering om frigivelse af midler og

Lise Kirk Jørgensen orienterede om b) i og ii

udbetaling af lån i øvrigt
i) Hans Egede sogn - frigivelse af
stiftsmidler til køb af tjenestebolig
ii) Gudhjem sogn – Frigivelse af
stiftsmidler til anlægsarbejde
iii) Christians sogn - Ansøgning om lån
på 25,5 mio. kr i stiftsmidler til

iii) Stiftsrådet godkendte ansøgning om lån til
Christians sogn.

renovering af sandsten på kirkes
Tårn
iv) Simeon-Sankt Johannes sogn –
Ansøgning om lån i stiftsmidlerne på

iv) Stiftsrådet godkendte ansøgning om lån til
Simeon- Sankt Johannes sogn.

kr. 8 mio. kr til køb af ny
embedsbolig
c) Drøftelse af udlånsrenten
8) Bindende stiftsbidrag 2020
a) Orientering om økonomisk status for
bindende stiftsbidrag 2020.

b) Stiftsudvalget Folkekirke og

c) Stiftsrådet drøftede udlånsrenten. Emnet
tages op igen på førstkommende stiftsrådsmøde.
Ad 8.
a) Lise Kirk Jørgensen orienterede om status på
det bindende stiftsbidrag. Der er en del
arrangementer, der ikke er blevet afviklet i årets
løb pga Corona, hvorfor der er uforbrugte
midler, der kan overføres.
b) Stiftsrådet godkendte ansøgningen.

Religionsmøde – Ansøgning om brug af
ubrugte midler
c)

Kristent-Muslimsk Samtaleforum,
ansøgning om støtte til “Religiøsitet og

c) Stiftsrådet godkendte ansøgningen med 8.000
kr.

Faglighed i Velfærdssamfundet“ 6-8 t.kr.
d) Orientering om afslag til – ”Syng med!

d) Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Inspiration til at synge salmer med
konfirmander”
e) Stiftsudvalget for gudstjeneste og
kirkemusik, ønsker at støtte
”Korarrangementer til Kirkesangbogen”
med 35.000,-

e) Stiftsrådet valgte at støtte ansøgningen fra
stiftsudvalget om ændret brug af tildelte midler.
Der forventes en yderligere ansøgning om brug
af midler til at en podcast.
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9) Bindende stiftsbidrag 2021
a) Orientering om endeligt budget 2021
10) Nyt fra udvalgene under stiftsrådet
a) Messefællesskabet ændringer og
fratrædelser

Ad 9.
a) Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Ad 10.
a) Susanne Steensgaard blev valgt som nyt
medlem i stedet for Charlotte Grunnet.
b) Therese Møller blev valgt som nyt medlem i
stedte for Thomas Nedergaard.

b) Valg af nyt medlem til ungeudvalget

Inge Lise Pedersen orienterede om, at kirken på
Landet holder møde i det nye år. Man
koncentrerer sig om Bornholm i udvalget.

11) Siden sidst

Ad 11.
a) Ulla Marie Haahr, POK, gennemgik
a) Rapport fra FUV's coronaundersøgelse:
hovedtrækkene i FUV rapport, der har fire
”Når folkekirken skal spille efter reglerne hovedspor: folkekirken som organisation,
udviklingsområder (digitale former og
– men uden for banen”
kommunikation), analyse af en række
prædikener, og befolkningens opfattelse af
kirkens rolle i en krisetid.

b) Invitation til at sidde med i kirkelige
følgegruppe, befolkningsundersøgelsen
c) Rapport fra Tænketanken for Forfulgte

b) Stiftsrådet udpegede Inge Lise Pedersen til at
indtræde i følgegruppen.
c) Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.

Kristne
d) Ny dato for afholdelse af konference

d) Formand Jens Andersen deltager i
konferencen.

"Forholdet mellem tilsyn og ledelse" er
den 13. og 14. oktober 2021
12) Næste møde

13) Eventuelt

Ad 12.
Mødet med provstierne afholdes den 20. januar
kl. 17. Eventuelt som teams-møde.

Ad 13. Der var intet til eventuelt
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