
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsprotokollat for stiftsrådsmøde  

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 16.30  

 

 

Deltagene: Anders Borre Gadegaard, Erik Søndergaard, Gorm Skat Petersen, 
Helle Krogh Madsen, Inge Lise Pedersen, Jens Andersen, Kirsten Jørgensen, Lisa 
Dahl Christensen, Malene Flensborg Christensen, Niels Underbjerg, Ole Pagels, 
Peter Skov-Jakobsen, Simon Scott Palmer 
 
Fraværende: Anette Kaas, Karen-Lisbeth Rasmussen 
 
Mødet optages med henblik på offentliggørelse. 
 
Referent: Helle Ellens Ostenfeld 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 
Ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 

2. Fællesfondens budgetsamråd 
Orientering v/ Inge Lise Pedersen 
 

 
Inge Lise Pedersen orienterede om, at der er møde den 11. marts, hvor der er 
planlagt en orientering om budgettet og der skal træffes beslutning om 
indstilling af rammen.  
Der skal tillige tages stilling til den folkekirkelige udviklingsfond på 2,2 mio. kr. 
og indstilling til brug af midlerne.  
Det blev foreslået at gøre socialetisk arbejde på tværs i folkekirken til tema for 
2022. 
 



 
 

  
 

3. Fælles kapitalforvaltning 
Orientering v/ Ole Pagels 
a. Nyhedsbrev om status på programmet for KAS-GIAS – udbud  
 

Ole Pagels orienterede om at forventningen til afkastet er meget lavt, også 
selvom renterne stiger en anelse i øjeblikket. Men for 2021 forventes et afkast i 
omegnen af ½ %. 
I forhold til udbudsmaterialet er det besluttet, at der fremover igen vil være to 
forvaltere og ikke tre, som i øjeblikket. Udbuddet vil blive udsendt efter 
sommerferien.  
 
 

4. Stiftsmidlerne – forvaltning og status 
a. Orientering om årsrapport for stiftsmidlerne for 2020  
b. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for 2022 
 

a. Årsrapporten blev godkendt.  
b. Jens Andersen redegjorde for den omdelte renteprognose, der er beregnet 
på 4 forskellige muligheder. Jens Andersen foreslår på baggrund af 
regneeksemplerne, at indlånsrenten fastholdes på 1 % og at udlånsrenten 
fastsættes til 1,5%. Der er behov for at have en vis egenkapital og anbefalingen 
er, at denne stiger en smule. Stiftsrådet drøftede andre sammensætninger om 
ind og udlånsrenten, men besluttede at indlånsrenten fastholdes på 1% og at 
udlånsrenten fastsættes til 1,5%. 
 
 

5. Bindende stiftsbidrag 2020 
a. Orientering om årsregnskab og årsrapport 2020  
b. Indkomne regnskaber fra underudvalgene  
 

a. Stiftsrådet godkendte årsrapporten med forbehold for diverse spørgsmål.  
b. Stiftsrådet bad indstillingsudvalget gennemgå de indsendte underregnskaber 
og gennemgå dem ved næste stiftsrådsmøde.   
 
 
 

6. Bindende stiftsbidrag 2021  
a. Afslag på ansøgning om støtte til bogprojekt 'Vi er også kirken - Skitse til en 
regnbueteologi' 
 

Stiftsrådet tog afslaget til efterretning. 
 
 
 

7. Bindende stiftsbidrag 2022 
a. Ansøgninger til det bindende stiftsbidrag 2022 indkaldes med deadline den 
15. april 2021. Udvalg til behandling af ansøgninger nedsættes.  
 



 
 

  
 

a. Stiftsrådet tilsluttede sig datoen for ansøgningerne for 2022, den 15. april 
2021. Lisa Dalh Christensen, Kirsten Jørgensen, Helle Krogh-Madsen og Gorm 
Skat Petersen udgør udvalget, der skal gennemgå ansøgningerne og 
afrapporteringerne fra 2020.  
 

8. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet  
a. Undersøgelse af social-etisk arbejde i sognene 
 

a. Anders Gadegaard orienterede om, at processen har været rigtig 
spændende, og med den store svarprocent, er der derfor et godt grundlag for 
det videre arbejde. Udover mange ældremøder har afdækningen vist stor 
initiativrigdom for at opfylde de lokale behov. Rapporten er blevet til et 
idékatalog over mulige initiativer. Hovedudfordringen har vist sig at være, at 
idérigdommen ofte er afhængig af ildsjæle, men hvor idéer er nedskrevet i et 
menighedsråds visioner, er der er større chance for at arbejdet føres videre. 
Rapporten har tillige vist, at det frivillige arbejde er meget sårbart, og der 
kunne være brug for at have en samtale om, hvordan man rekrutterer, 
organiserer, fastholder og understøtter det frivillige arbejde. Mange initiativer 
står sig ved at foregå på tværs af flere sogne. 
 
Jens Andersen oplyste fra kommunikationsudvalget, at der er ansat en ny 
medarbejder i POK, Niels Jarler, i stedet for Henrik Dons Christensen, der er 
flyttet til Jylland.  

9. Siden sidst 
a. Fælles møde for stiftsrådene 13. marts 2021 
 

 
a. Jens Andersen orienterede om det kommende fælles møde, der afholdes 
virtuelt. Punkterne på dagsordenen er meget relevante for stiftsrådene. Jens 
Andersen, Peter Skov-Jakobsen og Inge Lise Pedersen deltager i mødet.  
 
Peter Skov-Jakobsen udtrykte glæde over, at Corona-situationen i samfundet 
ser ud til at være stabiliseret og håber, at dette inden længe kommer til at 
betyde en revurdering af restriktionerne for kirkelivet.  
 

10. Invitationer 
a. Information om og invitation til deltagelse i Himmelske Dage 2022 d. 26 - 29. 
maj 2022  
 

 
Stiftsrådet har bemærket sig datoen og Malene Flensborg har plads i et af 
underudvalgene for planlægningen. 
 
 

11. Næste møde 
 

 
De kommende møder er fastlagt som følger:  



 
 

  
 

Fællesmøde for stiftsråd 13. marts 2021 
Fællesmøde for provstiudvalgene og stiftsrådet 18. maj 2021 
31. maj 2021 
21. september 2021  
17. november 2021   

 

12. Eventuelt 
 

Der var intet til eventuelt. 
 
Mødet sluttede kl. 1740 
 
 
 

 


