Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra
møde i Stiftsrådet

Torsdag den 15. september
2016 kl. 16.30 – 20.00 i
Helligåndshuset,
Valkendorfsgade 23, 1151
København K

1. Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra:
Margrethe Winther-Nielsen
Ole Pagels
Anders Gadegaard
Anette Kaas mødte kl. 16.50
Helle Krogh Madsen mødte kl. 17.30

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt. Der var indkommet to
nye ansøgninger til det bindende stiftsbidrag, der optoges til
behandling under henholdsvis pkt. 6.b.3 og 7.a.2.

2. Orientering om Folkekirkens Ad. 2. Leif Sondrup orienterede om Folkekirkens
Familiestøtte v/ Leif Sondrup, Familiestøtte, som man håber kan blive landsdækkende.
leder af Folkekirkens Familiestøtte.

3. Orientering fra Fællesfondens Ad. 3. Jens Andersen orienterede fra Fællesfondens
Budgetsamråd.
Budgetsamråd. Referatet fra seneste møde er tidligere
rundsendt til stiftsrådets medlemmer.

4. Orientering fra
Fælles Ad 4. I Ole Pagels fravær orienterede Anne Margrethe
Kapitalforvaltning.
Andersen om den Fælles Kapitalforvaltning. Der er omsendt
Orientering om udbud af opgaven referat fra seneste møder. Opgaven som kapitalforvaltere er
sendt i udbud. Tilbud skal indgives i slutningen af september
som kapitalforvalter m.m.
2016, og det forventes, at de nye kapitalforvaltere kan
tiltræde primo januar 2017. Udbyttet for 1. halvår er 0,85 %.
Administrationsomkostninger for 2016 er for Københavns
stift på ca. 24 t. kr.

5. Stiftsmidlerne - forvaltning og
status.
a. Orientering om afrapportering af Ad 5.a. Rigsrevisionens afrapportering gav ikke stiftsrådet
revisionen af Stiftsmidlerne 2015 anledning til bemærkninger.
m.m.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
b. Ansøgninger om frigivelse af
stiftsmidlerne til godkendelse i
Stiftsrådet.
1. Frederiksberg Sogn – frigivelse
af 9,3 mio. kr.
2. Sankt Lukas Sogn – frigivelse af
6.071.708 kr. Bilag vedhæftes.
c. Orientering om frigivelse og
udlån af
stiftsmidlerne iht.
Stiftsrådets bemyndigelse.
1. Ansgarkirkens Sogn – frigivelse
af 390.000 kr.
2. Østervold Sogn – bevilling af lån
på 2,5 mio. kr.

6. Bindende stiftsbidrag 2016.
a. Økonomisk status for det
bindende stiftsbidrag 2016.
b. Ansøgninger:
1.
Massoud
Fouroozandeh,
ansøgning
om
støtte
til
udarbejdelse af dåbsoplæringsmateriale.
2. Kristent-Muslimsk Samtaleforum, ansøgning om økonomisk
støtte til konference for kristne og
muslimske ledere i Danmark 2016.

Ad 5. b.

1. Stiftsrådet imødekom ansøgningen fra Frederiksberg sogn.
2. Stiftsrådet imødekom ansøgningen fra Sankt Lukas sogn.
Ad 5. c.

1. Stiftsrådet blev orienteret om frigivelse til Ansgarkirkens
sogn og om
2. et bevilget lån til Østervold sogn med en afdragsordning
over 5 år. Stiftsrådet havde ikke bemærkninger hertil.

Ad 6. a. Anne Margrethe Andersen redegjorde for
halvårsopgørelsen.
b.
1. Stiftsrådet besluttede ikke at støtte ansøgningen.

2. Stiftsrådet besluttede at støtte ansøgningen med 5.000 kr.

3. 3. Folkekirkens Mellemkirkelige 3. Stiftsrådet besluttede at støtte ansøgningen med 10.000 kr.
Råd – ansøgning om økonomisk
støtte til udarbejdelse af undervisningsmateriale
til
brug
for
dåbsforberedelse og kristendomsundervisning af konvertitter fra
islam.

Ad 7.
7. Bindende stiftsbidrag 2017.
a. Ansøgninger:
1. Ansøgning fra Folkekirken 1. Stiftsrådet besluttede ikke at støtte ansøgningen, idet rådet
Som Attraktiv Arbejdsplads – finder, at der er tale om en national opgave.
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Folkekirken på uddannelsesmesse 2017.
2. Stiftsudvalget for Presse og Kommunikation har ansøgt
2. Ansøgning fra Stiftsudvalget
om en merbevilling til dækning af ekstraudgifter til vikar i
for Kommunikation om en
forbindelse med barsel. Stiftsrådet besluttede at
merbevilling på 253.950 kr.
imødekomme ansøgningen.
8. Orientering om provsteansættelser - herunder stiftsrådets inddragelse.
Orientering om reglerne for
provsteansættelser v/ Peter SkovJakobsen.

Ad. 8.
På opfordring af et stiftsrådsmedlem orienterede Peter SkovJakobsen om reglerne og proceduren for ansættelse af
provster, herunder inddragelsen af provstiudvalg og stiftsråd
i ansættelses-processen.

9. Drøftelse af prisniveauet for Ad. 9.
Stiftsrådet drøftede prisniveauet for anskaffelse af
anskaffelse af tjenesteboliger.
tjenesteboliger i Københavns stift.
På baggrund af de erfaringer stiftsrådet udvekslede, kunne
det konstateres, at embedsboliger er et aktiv for en stilling.

10. Nyt fra udvalgene under
Stiftsrådet.
Orientering
ved
stiftsrådets
medlemmer af de enkelte udvalg.

Ad 10. Inge Lise Pedersen orienterede fra Frederiksberg
provstiudvalg, at udvalget har reserveret 2 mio. kr. om året
de næste to år til et udviklingsarbejde om dåb og dåbsoplæring. Projektet vil kunne bygge på det arbejde, der er
gjort i Udvalget for Børn i Kirken og vil blive gennemført i
tæt samarbejde med dette udvalg. Bevillingen er givet under
forudsætning af, at projektet godkendes på et ekstraordinært
budgetsamråd.
Finn Vejlgaard orienterede fra Efteruddannelsesudvalget.
Inge Lise Pedersen orienterede fra udvalget for Folkekirke
og Religionsmøde. Endvidere orienterede Inge Lise Pedersen
fra det underliggende Missionsudvalg.
Erik Andreassen orienterede fra udvalget for diakoni.
Erik Andreassen orienterede endvidere fra
Religionspædagogisk udvalg.
Niels Underbjerg orienterede fra Udvalget for
Messefællesskab.

11. Invitationer
Ad. 11.
Invitation fra Stiftssamarbejdet Niels Underbjerg deltager på stiftsrådets vegne.
Folkekirke og Religionsmøde –
Styregruppen
for
Kristens-
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Muslimsk Samtaleforum - til
konference
for
kristne
og
muslimske ledere i Danmark 2016.
Bilag vedhæftes.

12. Siden sidst.

13. Næste møde.
Sidste møde i 2016 er fastsat til 15.
november, kl. 16.30 – 20.00.

14. Eventuelt.

Ad. 12.
Peter Skov-Jakobsen orienterede fra konference på
Københavns Rådhus, der havde været i samarbejde med
Danmarks lærerforening og Skoletjenesterne i Danmark.
Ad 13. Ingen bemærkninger

Ad 14.
Erik Andreassen foreslog stiftsrådet at deltage i en guidet
rundtur i Ørestad i 2017.
Mødet sluttet kl. 19.50, referent Helle Ostenfeld
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