Beslutningsprotokollat – Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokollat fra møde
i Stiftsrådet

Onsdag d. 11. sept. 2019
kl. 16.30-20.00
i Helligaandshuset,
Valkendorfsgade 23,
1151 København K.
Afbud fra Ole Pagels og Anders Gadegaard

1. Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt. Der er kommet en
henvendelse om Kirken på Landet, der behandles under pkt.
11.

2. Børnenes katedral
v/ sognepræst Signe Danielsen og
kirke- og kulturmedarbejder
Christina Sønderskov Iversen

Ad 2. Signe Danielsen og Christina Sønderskov Iversen
fremlagde tankerne om Børnenes Katedral på vegne af det
religionspædagogiske stiftsudvalg. Børnenes Katedral
tænkes som et fysisk sted i København, der ikke er en
sognekirke, men som skal have en tæt tilknytning til
sognekirkerne.

3. Endelig
kommunikationsstrategi
v/ Ulla Haahr, leder af Presse og
Kommunikation

Ad 3. Ulla Haahr fremlagde den af Kommunikationsudvalget
godkendte endelige kommunikationsstrategi.

4. Efterårets fællesmøde med
provstiudvalgene d. 8. okt. 2019

Ad 4. Dagsorden for fællesmødet med provstiudvalgene vil
snarest blive sendt ud.

5. Fællesfondens budgetsamråd
v/ Jens Andersen
Omprioriteringspuljen og
ansøgningerne til denne

Ad 5. Jens Andersen orienterede om det forventede
budgetsamråd, der finder sted den 12/9-19. Den nyligt
opdaterede pensionsforpligtelse har betydet et behov for en
stigning i Landskirkeskatten med virkning fra 2021. Dernæst
vil det store emne ved mødet i budgetsamrådet være
omprioriteringspuljeansøgninger. Jens Andersen redegjorde
for de enkelte ansøgninger og sin indstilling til fordeling.
Stiftsrådet tilsluttede sig Jens Andersens indstilling til
fordeling af omprioriteringspuljen, og at han lægger op til en
yderligere forøgelse af landskirkeskatten.

6. Fælles kapitalforvaltning

Ad 6. Der var ikke noget til fælles kapitalforvaltning.
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7. Stiftsmidlerne – forvaltning og
status
a. Indlån pr. ultimo august 2019
b. Udlån pr. ultimo august 2019
c.

8. Bindende stiftsbidrag 2019
a. orientering om økonomisk status

Ad 7. Marianne Carstensen orienterede om stiftsmidlernes
status.
To menighedsråd har tidligere fået udsættelse med at betale
afdrag. Det ene menighedsråd afventer salg af sognegård.
Mht. det andet godkendte stiftsrådet en præcisering af aftalen
om udsættelse, sådan at betaling af hele ydelsen er udsat,
ikke kun afdragene.
Ad 8.
a. Marianne Carstensen orienterede om økonomisk status på
det bindende stiftsbidrag. Stiftsrådet tog orienteringen til
efterretning.

b. ansøgning fra Kristent-Muslimsk
Samtaleforum om økonomisk støtte
til Konference for Kristne og
Muslimske Ledere i 2019
c. Ansøgning fra stiftsudvalget
Folkekirke og Religionsmøde om
overførsel af ubrugte midler fra
2017 og 2018

b. Konferencen skal finde sted i Roskilde, der nu afholdes
som internat. Stiftsrådet besluttede at støtte med 8.000 kr.

9. Bindende stiftsbidrag 2020
Ansøgning om støtte til projektet
Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads – Folkekirken på
uddannelsesmessen 2020

Ad. 9. Der søges om 30.000 kr. til projektet. Stiftsrådet
besluttede ikke at støtte projektet, idet rådet ikke finder at der
er hjemmel til at støtte ansøgningen.

10. Nyt fra udvalgene

c. Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde ønsker
overførsel af ubrugte midler for de seneste to år. Stiftsrådet
tiltrådte undtagelsesvis dette.

Ad 10.
Referaterne fra Social-etisk udvalg ligger på stiftets
hjemmeside.
Referaterne fra stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde
kommer ligeledes på stiftets hjemmeside.
Inge Lise Pedersen orienterede fra stiftsudvalget
Gudstjeneste og Kirkemusik. Der vil blive rundsendt
samtalekort om gudstjenester, der knytter sig til de
udarbejdede liturgirapporter. Kortene sendes ud sammen
med det førstkommende blad fra Landsforeningen af
Menighedsråd. Stiftsrådet fandt, at liturgidebatten kunne
have været bedre fremlagt og styret og udtrykte skepsis over
for, hvordan debatten håndteres.

11. Indbydelser
a. Indbydelsen til temadag om
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Folkekirkens app til
småbørnsforældre d. 30. sept. i
Aarhus
b. Indbydelse til det årlige
fællesmøde for alle stiftsråd i Ribe
d. 2. november 2019
c. Indbydelse fra KMS til
deltagelse i leder- og
netværkskonference for kristne og
muslimer i Danmark d. 8.-9.
november 2019
d. Invitation til Kirken på Landetevent

12. Næste møde

Kommunikationsudvalget.
b. Stiftsrådet ønsker gerne at deltage i fælles
stiftsrådsmøder, hvor indholdet er kirkepolitiske
emner, hvilket rådet også har gjort opmærksom på
tidligere. Inge Lise Pedersen deltager og underretter
på forhånd om Stiftsrådets holdning at der bør være
mere vægt på kirkepolitiske spørgsmål i
programmerne for de fælles stiftsrådsmøder.
c.

Delvis deltagelse er ikke mulig, hvorfor Peter SkovJakobsen (og andre stiftsrådsmedlemmer) ikke har
mulighed for at deltage. Invitationen sendes til
stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde.

d. Invitation til Kirken på Landet-event, der finder sted
i januar 2020. Invitationen tages op igen på næste
stiftsrådsmøde.
Ad 12.
Det kommende møde er fastlagt som følger:
onsdag d. 13. november 2019

13. Fastlæggelse af mødedatoer
for 2020

Ad 13.
Møderne i 2020 blev fastlagt som følger






14. Siden sidst

Torsdag d. 6. februar
Onsdag d. 18. marts
Onsdag d. 20. maj
Onsdag d. 16. september
Onsdag d. 2. december

Ad 14.
Der var intet til siden sidst.

15. Eventuelt

Ad 15.
Intet.
Mødet sluttede kl. 20.00
Referent: Helle Ostenfeld.
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Erik Søndergaard

Simon Scott Palmer

Inge Lise Pedersen

Karen-Lisbeth Rasmussen

Gorm Skat Petersen

Jens Andersen

Helle Krogh Madsen

Peter Skov-Jakobsen

Malene Flensborg

Lisa Dalh Christensen

Anette Kaas

Martin Herbst
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Kirsten Jørgensen
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