Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokollat fra møde i
Stiftsrådet

Onsdag d. 18. marts 2020
Mødet blev afviklet på Den digitale
Afbud fra: Anders Gadegaard, Annette Kaas, Lisa
arbejdsplads (DAP), grundet
Dahl Christensen
Coronavirus/covid-19
(https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/)

2. Opfølgning på klimadagsordenen

Ad 2.
Jens Andersen og Peter Skov-Jakobsen havde
planlagt møde med energi- og klimakonsulent Poul
Klenz Larsen 16/3. Dette mødet er nu aflyst. De
vender tilbage til sagen, når der er nyt.
Ad 3.

3. Børnenes Katedral

4. Fællesfondens budgetsamråd
Orientering v/ Inge Lise Pedersen

Jens
Andersen
arbejder
sammen
med
Religionspædagogisk Udvalg, Peter og Kirsten på et
oplæg til den videre proces. Når der foreligger et
oplæg, rundsendes det til jer.
Ad 4.
Inge Lise Pedersen oplyste, at der er holdt kort
orienterende Skype-møde, referat heraf følger.

5. Fælles kapitalforvaltning
Orientering v/ Ole Pagels

Ad 5.
Ole Pagels oplyste, at vi fortsat er i en periode med
meget små afkast. Det bliver spændende at følge
vore investeringer i Erhvervsobligationer nu hvor
hele aktiemarkedet er gået ned.

6. Stiftsmidlerne

Ad 6.
Årsrapport – Godkendt.
Lån på 1,5 mio. kr. til etablering af Bibilarium –
Bevilliget.
Baggrund:
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Der foreligger nu beskrivelse af organisering og
driftsbudget. Etableringen forventes at beløbe sig til
30 mio. kr. Der er tilsagn om fondsfinansiering af 15
mio. kr. mens de resterende 15 mio.kr. søges
tilvejebragt gennem lån på 1,5 mio. kr. i hvert stifts
stiftsmidler. Flere af de andre stifter har givet tilsagn.

7. Bindende stiftsbidrag 2019

Ad 7.
Under dette punkt skal der godkendes årsrapport for
det bindende stiftsbidrag 2019 – Godkendt.
Som det fremgår er der et overskud på 146.795 kr. i
2019. Fra tidligere år er overført 1.641.643. Når årets
overskud lægges til er det pr. 31/12 2019 1.788.438
kr. i uforbrugte midler.
Grundet ændringer i den kirkelige ligning er
rammebeløbet i 2020 mindre end forventet, og der er
bevilget 350.153 kr. mere end indtægterne. Dette
underskud må dækkes af de uforbrugte midler.
Desuden er der til orientering udsendt årsrapporter
for en række modtagere af det bindende stiftsbidrag.

8. Bindende stiftsbidrag 2020.

Ad 8.
Her foreligger en ansøgning om støtte på 5000,- til
Tænketank For Forfulgte Kristne. - Ansøgningen
imødekommet.

9. Bindende stiftsbidrag 2021

Ad 9.
Den endelige rammeudmelding – til orientering.
Der er allerede indkomme to ansøgninger. De
behandles på næste møde.

10. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet

Ad 10.
Fra kommunikationsudvalget notat om at man vil
prioritere bearbejdning af statistik og talmateriale
gennem ansættelse af en studentermedhjælper. Det
finansieres inden for eksisterende bevilling, da en
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anden medarbejder ønsker at gå ned i tid.
Nyt fra andre udvalg kan man orientere om
i vores forum på DAP.
11. Siden sidst

Ad 11.
1. På sidste møde aftalte vi at forespørge i
ministeriet hvordan det forholder sig med at få
udbetalt de bundne stiftsmidler i form af
grundbyrde og tiendeafløsning. For Københavns
Stift drejer det sig om i alt 747.400 kr. Der
foreligger svar om, at det kan man ikke. Midlerne
giver små afkast men smuldrer med tiden grundet
inflation. Til orientering.
2. Der er udsendt en skriftlig orientering om status
på provstisamarbejdet om kirke for mennesker
med anden sproglig eller kulturel baggrund end
dansk. Bestyrelsen for samarbejdet holdt sit
første møde den 30. januar 2020. Her blev
vedtaget budget og stillingsopslag for den
påtænkte stilling som netværkskoordinator.
Begge dele er udsendt. Budgettet er reduceret fra
kr. 1.650.000 i den oprindelige strategi til kr.
860.000 på årsplan. For at få budgettet til at
hænge sammen besluttede bestyrelsen at ansøge
Stiftsrådet om et bidrag på kr. 100.000 årligt fra
den bindende stiftsbidrag. Dette skal muliggøre,
at der udover netværkskoordinatoren kan
ansættes en student på projektet. De opgaver,
som netværkskoordinatoren tænkes at løse jf.,
stillingsopslaget er så omfattende, at der er brug
for medhjælp. Studentermedhjælp kan desuden
være hensigtsmæssig ift. den del af arbejdet som
handler om kontakt til det internationale
studentermiljø. Vedtægten for samarbejdet har
været under behandling i Kirkeministeriet siden
19/12 2019. Ministeriet oplyser, at man muligvis
kan svare i slutningen af april 2020. Stillingen er
derfor endnu ikke opslået. Det tyder på, at
arbejdet først for alvor kan komme i gang efter
sommerferien. I så fald vil det være naturligt, at
projektet forlænges med et halvt år og afsluttes
midt i 2023 i stedet for med udgangen af 2022
som forudsat i vedtægten. Til orientering. Der
tages stilling til evt. medfinansiering fra
bindende stiftsbidrag senere.
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12. Næste møde

Ad 12.

De kommende møder er fastlagt som følger:

Forslag til fælles møde med provstiudvalgene – svar
givet på Doodle.

- Onsdag d. 20. maj
- Onsdag d. 16. september

- Fælles Stiftsrådsmøde 7. november 2020

https://doodle.com/poll/q7bwsiqxu72rmitc

- Onsdag d. 2. december

13. Eventuelt

Ad 13. Indet til punktet

Simon Scott Palmer

Inge Lise Pedersen

Gorm Skat Petersen

Jens Andersen

Malene Flensborg

Ole Pagels

Helle Krogh Madsen

Karen-Lisbeth Rasmussen

Peter Skov-Jakobsen

Kirsten Jørgensen

Erik Søndergaard
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