Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra møde i
Stiftsrådet
Tirsdag den 30. maj 2017 kl.
16.30 – 18.00 i
Københavns Bispegård,
Nørregade 11, 1165 København
K med efterfølgende besigtigelse
i Ørestaden.

Fraværende med afbud: Margrethe Winther-Nielsen

For mødet er fastsat følgende
dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Det besluttedes at udsætte pkt. 7 til næste møde.

2. Fællesfondens budgetsamråd.

Ad 2.
Jens Andersen oplyste, at budgetsamrådet på sit næste møde
i september skulle drøfte de ansøgninger som
Kirkeministeriet havde modtaget til Omprioriteringspuljen.
Jens Andersen uddelte en oversigt over de indkomne
ansøgninger og opfordrede stiftsrådets medlemmer til at
gennemgå materialet med henblik på stiftsrådets møde 30.
august 2017, hvor der ville være mulighed for at gå mere i
dybden med materialet. Stiftsrådet drøftede i øvrigt kort
medtagelsen af nogle af ansøgningerne under omprioriteringspuljen. Punktet tages op igen på næste møde.

3. Fælles kapitalforvaltning.

Ad 3.
Ole Pagels oplyste, at antallet af kapitalforvaltere efter udbud
af kapitalopgaven var ændret til tre mod tidligere to. De tre
kapitalforvaltere havde hver 1 mia. kr. til forvaltning.
Ole Pagels oplyste videre, at man forventede en rentestigning
og dermed øgede renteindtægter, men en rentestigning vil
samtidig påvirke kurserne i negativ retning. En negativ
kursudvikling kan imidlertid blive en stor belastning for
stiftsmidlerne på grund af de urealiserede kurstab, som man
bærer rundt på.

4. Stiftsmidlerne.
Orientering om frigivelse af
stiftsmidler.

Ad 4.
Anne Margrethe Andersen orienterede om det endeligt
bevilgede lån til Brønshøj Kirke til opførelse af ny sognegård
samt om frigivelse af indestående stiftsmidler til KapernaumTagensbo Sogns Menighedsråd. Endvidere orienteredes om
salg af to tjenesteboliger og evt. indbetaling af provenu
blandt stiftsmidlerne.
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5. Bindende Stiftsbidrag 2017.
a. Orientering om økonomisk
status.
b. Ansøgninger til bindende
stiftsbidrag 2017:
1. Syng Nyt v/ sognepræst Morten
Skovsted - bilag vedhæftet
2. Projekt mindU v/ Det Sociale
Netværk- bilag vedhæftet.

6. Bindende stiftsbidrag 2018 –
behandling af de indkomne
ansøgninger om tilskud fra det
bindende stiftsbidrag 2018.
Oplæg ved den nedsatte
arbejdsgruppe bestående af Erik
Andreassen, Gorm Skat Petersen
og Leif G. Christensen. Bilag
vedhæftet.
For så vidt angår selve
ansøgningerne henvises til de med
dagsordenen for mødet den 1.
marts 2017, pkt. 10 udsendte bilag.

Ad 5a.
Anne Margrethe Andersen uddelte og kommenterede
økonomisk oversigt pr. ultimo april 2017.
Ad 5b.
1. Stiftsrådet besluttede at meddele afslag på ansøgningen.
2. Stiftsrådet fandt, at der var tale om godt projekt, men fandt
samtidig at projektet burde finansieres ad anden vej.
Stiftsrådet besluttede på baggrund heraf at anbefale, at der
opkræves et mindre beløb hos de menighedsråd, der benytter
ordningen. Inge Lise Pedersen udarbejder udkast til svarbrev.
Ad 6.
Erik Andreassen fremlagde arbejdsgruppens generelle
overvejelser omkring fordelingen af det bindende stiftsbidrag
2018.
Arbejdsgruppen efterlyste flere ansøgninger fra det kirkelige
landskab og opfordrede til, at man eventuelt overvejede
udformningen af den indkaldelse af ansøgninger, der
udsendes via DAP.
Endvidere kommenteredes enkelte af de indsendte
ansøgninger.
I forhold til kommunikationsenheden opfordrede
arbejdsgruppen til, at stiftsrådet fastsatte en øvre grænse for,
hvor stor en del af det bindende stiftsbidrag, der anvendes til
kommunikation.
I forlængelse heraf samt stiftsrådets beslutning om en
forøgelse af det bindende stiftsbidrag pegede Erik
Andreassen på, at der i højere grad skulle følges op og ske en
synliggørelse i den vertikale informationssøjle: stiftsråd –
provsti – menighedsråd, idet forøgelsen i bidraget tydeligt
bør afspejles i en styrket indsats i forhold til de forskellige
niveauer, således at det også lokalt kan mærkes, at der er sket
en styrkelse.
Vedrørende Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde
drøftede man udvalgets organisatoriske opbygning med 4
særskilte arbejdsgrupper samt den betydning, det har i
forhold til opbygningen af udvalgets økonomi. Arbejdsgruppen opfordrede til, at man inddrager spørgsmålet om
udvalgets opbygning ved den kommende evaluering af
stiftsudvalgenes virksomhed. Endvidere fandtes
stiftsudvalgets kommissorium at kunne trænge til en
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afklaring.
I forbindelse med ansøgningen fra blandt andet Det
Mellemkirkelige Stiftsudvalg fremsatte Inge Lise Pedersen
ønske om, at det bør fremgå klarere af ansøgningerne, hvilke
projekter og arrangementer der søges om penge til under de
enkelte stiftsudvalg.
Ungeudvalgets ansøgning blev kort drøftet og i forbindelse
hermed drøftedes tillige stiftsrådets repræsentation i
Ungeudvalget bl.a. set i relation til videreformidling af
information fra stiftsrådet til udvalget.
I tilknytning til ansøgningen fra Tværkulturelt Center
opfordrede arbejdsgruppen til, at der sker en afklaring af
stiftsrådets rolle i forhold til centeret og om centeret skal
referere til stiftsrådet eller eventuelt et stiftsudvalg.
Stiftsrådet besluttede på baggrund af drøftelserne at følge
arbejdsgruppens indstilling om fordeling af det bindende
stiftsbidrag 2018.
7. Evaluering af stiftsudvalg
Oplæg ved Inge Lise Pedersen,
Margrethe Winther-Nielsen og
Helle Krogh Madsen.

Ad 7.
Udskudt til mødet i august.

8. Nyt fra udvalgene

Ad 8.
Inge Lise Pedersen orienterede om godkendelse af
omdisponering af Ungeudvalgets bevilling for 2017 til
Ungdommen Folkemøde i Søndermarken.

9. Næste møde.
Resterende møder for 2017 er på
baggrund af den udsendte
mødekalender fastsat til:
Onsdag 30. august 2017 (sidste
møde i det nuværende stiftsråd)
Onsdag 1. november 2017
(forventet konstituerende møde i
det nye stiftsråd) begge dage kl.
16.30 – 20.00.

Ad 9.
Ingen bemærkninger.

Fælles Stiftsrådsmøde: Næste
fællesmøde for alle stiftsråds-
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medlemmer afholdes lørdag den 7.
oktober 2017 i Maribo.
10. Eventuelt.

Ad 10.
Ingen bemærkninger.
Første del af mødet sluttet kl. 17.45. Referent Anne
Margrethe Andersen.

11. Besigtigelse af Ørestaden

Michael Riis
Tom Allan
Anette Kaas
Inge Lise Pedersen
Ole Pagels
Erik Andreassen
Gorm Skat Petersen
Jens Andersen
Helle Krogh Madsen
Niels Underbjerg
Leif Georg Christensen

Ad 11.
Herefter afgang med bus med henblik på besigtigelse af
Ørestaden.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Finn Vejlgaard
Anders Gadegaard
Peter Skov-Jakobsen

