Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra møde i
Stiftsrådet
Onsdag den 30. august 2017 kl.
16.30 – 20.00 i
Bispegården, Nørregade 11, 1165
København K.
Afbud fra Helle Krogh Madsen, Finn Vejlgaard,
Tom Allan
1. Godkendelse af dagsorden.

Ad. 1. Dagsordenen godkendt.

2. Stifternes Kapitalforvaltning
a. Orientering ved Ole Pagels.
b. Orientering og drøftelse af
høring om bekendtgørelse om
bestyrelse
af
kirkeog
præsteembedekapitalen
– nye
instrumenter til risikoafdækning.

Ad 2. Ole Pagels orienterede om høring om ændring af
bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen – nye instrumenter til
risikoafdækning. Hovedprincipperne for ændringerne er
sikker anbringelse og bedst mulig forrentning. Bestyrelsen
for kapitalforvaltningen har godkendt ændringsforslaget.
Stiftsrådet støttede forslaget.

3. Fællesfondens budgetsamråd.
a. Orientering ved Jens Andersen.
b. Nærmere orientering og
drøftelse af ansøgningerne til
omprioriteringspuljen.

Ad 3. Jens Andersen orienterede om arbejdet i fællesfondens
budgetsamråd og gennemgik de fremsendte ansøgninger.
Der er fremsendt ansøgninger for et større beløb end
omprioriteringspuljen indeholder, så der skal prioriteres.
Stiftsrådet drøftede ansøgningerne og støttede indstillingen.

4. Stiftsmidlerne.
Kort orientering.

Ad 4. Helle Ostenfeld orienterede om udlodningen,

5. Bindende stiftsbidrag 2017 - Ad 5. Helle Ostenfeld orienterede om ansøgningerne.
indkomne ansøgninger om tilAd 5b.1 Stiftsrådet besluttede at støtte konferencen for
skud.
kristne og muslimske ledere med 5.000 kr.
a. Orientering om økonomisk status
for det bindende stiftsbidrag 2017.
b. Ansøgninger:
 Fra Folkekirke og Religionsmøde til konference
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for Kristne og muslimske
ledere 2017.
 Fra Peter Howard Jensen
Ad 5b.2 Stiftsrådet besluttede ikke at støtte formålet.
ansøgning om støtte til
Reformationskoncert
i
Christiansborg Slotskirke.

6. Bindende stiftsbidrag 2018.
a. Ansøgninger:
 Ansøgning fra sognepræst
Erik Søndergaard om støtte
til
Folkekirken
som
Attraktiv Arbejdsplads.
 Ansøgning fra Copenheaven vedrørende støtte til
årlig kirkeevent.
b. Henvendelse fra stiftsudvalget
Folkekirke
og
Religionsmøde
vedrørende bevilling 2018.

7. Evaluering af Stiftsudvalg.
Oplæg
ved
den
nedsatte
arbejdsgruppe
–
Inge
Lise
Pedersen, Margrethe WintherNielsen og Helle Krogh Madsen.

8. Indbydelser:
a. Konference for Kristne og
Muslimske ledere 2017. Bilag
vedhæftes.
b. Kirkefondet – indbydelse til
miniseminar. Bilag vedhæftes.

c.

Landsforeningen

Ad 6. a.1. Stiftsrådet besluttede ikke at støtte formålet.

Ad 6.a.2 Stiftsrådet besluttede ikke at støtte formålet

Ad 6.b. Stiftsrådet tog redegørelsen til efterretningen og den
behandles videre under pkt. 7.

Ad 7. Stiftsrådets underudvalg har gennemgået
stiftsudvalgenes afrapporteringer for perioden 2013-17.
Stiftsrådet drøftede oplægget og udvalgenes evalueringer og
besluttede at udfærdige et oplæg til det kommende stiftsråd
på baggrund af de indhøstede erfaringer.

Ad 8. a. Biskoppen og domprovsten deltager i konferencen
for Kristne og Muslimske ledere 2017.
Ad 8. b. Inge Lise Pedersen kan deltage i Kirkefondets
miniseminar den 16. september 2017 om ’kirkelivet i nye
byområder i København’. Biskoppen og flere andre af
stiftsrådets medlemmer udtrykte ærgrelser over ikke at være i
stand til at deltage i miniseminaret, men indbydelsen var
kommet for sent. Samtidig blev der udtrykt almindelig
undren over, at Kirkefondet åbenbart ikke kan bruge
stiftsrådets erfaringer.

af Ad 8.c. Inge Lise Pedersen deltager i
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Menighedsråd indbydelse til provstiudvalgskonferencen.
provstiudvalgskonference.
Indbydelsen er allerede udsendt til
stiftsrådets medlemmer med stiftets
mail af 28. juni 2017.

9. Nyt fra
stiftsrådet.

udvalgene

under Ad 9. Jens Andersen orienterede fra stiftsudvalget for

Kommunikation, hvor der er ansat en ny medarbejder.
Der afholdes inspirationsdag for medlemskommunikation
stiftsrådets den 25. september 2017.

Orientering
ved
medlemmer af de enkelte udvalg.

Erik Andreassen oplyste fra diakoniudvalget, at der afholdes
kursus på Bornholm i november og at der er planlagt et
opfølgende kursus i marts måned 2018.

10. Valg til stiftsrådet.

Ad 10. Flere af stiftsrådets medlemmer genopstiller ikke.

Kort orientering.

11. Siden sidst.

Ad. 11. Inge Lise Pedersen havde deltaget i Folkekirkemøde
den 26. august 2017.

12. Næste møde.
1. november 2017 - kl. 16.30 –
20.00 (det nyvalgte Stiftsråd).

13. Eventuelt.

+

Michael Riis

Ad 13. Ingelise Pedersen takkede stiftsrådets medlemmer for
det store arbejde igennem hele perioden.

Mødet sluttet kl. 1840, referent Helle Ostenfeld
Referatet oplæst og godkendt.
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