Stiftsrådsmøde tirsdag den 26. januar 2020
kl. 16.30 – 17.40
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
Gæst: Ulla Haahr
Referent: Helle Ellens Ostenfeld
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Stiftsmidlerne – forvaltning og status
a. Evt. fastsættelse af ind- og udlånsrente 2021, der for 2020 var hhv. 1% og
2% p.a.

Stiftsadministrationen udfærdiger et notat til næste møde, hvori vil indgå
baggrund og mulige konsekvenser af en eventuel rentenedsættelse.
3. Bindende stiftsbidrag 2020
a. Orientering vedrørende årets resultat for det bindende stiftsbidrag
Der er fremlagt et foreløbigt resultat for det bindende stiftsbidrag.
Umiddelbart er der store forskelle mellem budget og regnskabstal.
Stiftsrådet ønsker forklaring på dette, når de endelige regnskabstal
foreligger.
Stiftsrådet ønsker fortsat oversigterne til hvert møde inkl. de
tillægsbevillinger, der måtte tildeles i løbet af året og svar på de
væsentligste udsving.
4. Bindende stiftsbidrag 2022 - fastsættelse af rammebeløbet for 2022
a. Fastsættelse af rammebeløb for 2022

Stiftsrådet fastsatte rammebeløbet for 2022 til 1 % svarende til 5.782.035
kr.
5. Nyt fra udvalgene under stiftsrådet
a. Revideret ideoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelserne
Stiftsrådet tog oplægget til efterretning.
Inge Lise Pedersen orienterede om, at der i gudstjenesteudvalget arbejdes
på at få lavet en podcast.
6. Siden sidst
- Corona mv.
- Orientering om opslag af provstestilling
- Ny dato for fællesmøde
- Status på klimapolitik, børnenes katedral og engelsksproget menighed
Peter Skov-Jakobsen orienterede om drøftelser, han har haft om Coronasituationen med forskellige aktører i folkekirken.
Peter Skov-Jakobsen orienterede stiftsrådet om, at der snart vil blive slået
en provstestilling op for Holmens og Østerbro provsti, idet provsten dér
går på pension.
Jens Andersen orienterede om, at der er planlagt et møde 18. maj 2021
med provstierne i Københavns Stift. På mødet med provstiudvalgene
ønsker stiftsrådet, at der drøftes status på klimapolitik, oplæg om
skoletjeneste for ungdomsuddannelserne, kirke for kristne med anden
sproglig eller kulturel baggrund end dansk og endelig status på arbejdet
med Børnenes Katedral.
Stiftsrådet er indstillet på at finansiere klimaundersøgelsen, hvis det
ligger inden for reglerne for bindende stiftsbidrag.
Jens Andersen orienterede om det næste fælles stiftsrådsmøde nu er
fastsat til marts 2021 i Viborg med samme dagsorden som det oprindeligt
fastsatte møde. Stiftsrådet svarer Viborg med forslag til andre punkter på
dagsordenen, og foreslår at mødet udskydes til senere end marts.
Ulla Haahr orienterede om den rapport som biskopperne har fået
udarbejdet om analyse af folkekirkens kommunikation på stiftsplan og i
fællesfondsinstitutionerne. Analysen er udarbejdet af Geelmuyden Kiese.
Stiftsrådet drøfter rapporten på næste møde og ønsker desuden at give
en orientering om analysen til provstiudvalgene på fællesmødet.
7. Næste møde
De kommende møder er fastlagt som følger:
 Onsdag d. 9. marts
 Onsdag d. 31. maj
 Onsdag d. 21. september
 Onsdag d. 17. november

8. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Mødet afsluttet kl. 1740

