
 
 

 
 

 
 
 
 

Beslutningsprotokollat fra det konstituerende stiftsrådsmøde 

Onsdag den 17. november 2021 kl. 16.30 
 
 

Deltagere: 
Peter Skov-Jakobsen 
Jens Andersen 
Jens Refslund Poulsen 
Lisa Dalh Christensen 
Morten Bangsgaard 
Henrik Didier Gautier 
Ingeborg Ilkjær 
Folmer Lynggaard 
Kirsten Jørgensen 
Anders Gadegaard 
Helle Krogh Madsen 
Jens Bach Pedersen 
Malene Flensborg Christensen 
Torben Stærgaard 
Simon Scott Palmer 
 
Simone Østerby, Helle Ostenfeld, Kirsten Weiss Mose, sekretariatet 
 

Afbud: 
Ingen 
 

For mødet er fastsat følgende dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Velkomst v/ biskoppen. 
Peter Skov-Jakobsen startede med at oplyse, at stiftsrådet er et 
meget vigtigt organ i det københavnske kirkeliv. I København har 
stiftsrådet haft en rolle fra begyndelsen i 2005 i forhold til den 
kirkelige samtale i stiftet. Blandt andet har stiftsrådet haft en vigtig 
rolle og taget medansvar for den strukturændring, der blev 



 
 

  
 

gennemført i Københavns stift i 2012-2013. Og endnu vigtigere er 
de opgaver, der ligger forud, herunder blandt andet nye 
strukturændringer og identificeringen af fælles opgaver, der ikke 
udelukkende kan løses på sogne og provstiniveau. Vi er her for at 
skabe tanken om det fælles i stiftet, også hvor det blandt andet 
udmønter sig i stiftsudvalgene. Peter Skov-Jakobsen udtrykte håb 
om, at rådet vil være villig til at påtage sig ansvaret for de opgaver, 
der ligger og venter. 

 

3. Præsentation af medlemmerne. 
Medlemmerne præsenterede sig.  
 

4. Afgivelse af erklæring efter § 7 i menighedsrådsloven, hvis 
dette ikke er gjort tidligere. 
Ikke aktuelt. 

 

5. Valg af formand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.  
Afstemningen foregår skriftligt og er gældende for et år. 
Jens Andersen blev valgt som formand for stiftsrådet. 
 

6. Valg af næstformand blandt de valgte menigheds-
repræsentanter. 
Afstemningen foregår skriftligt og er gældende for et år. 
Lisa Dalh Christensen blev valgt som næstformand for stiftsrådet. 
 

7. Valg af repræsentanter til Budgetsamrådet.  
Valget er gældende for et år. 
 

a. Orientering om arbejdet i Budgetsamrådet v/ Jens 
Andersen. 

 
b. Valg af repræsentant. 

Valget udsættes til mødet i februar. 
 

c. Valg af suppleant. 

 

8. Valg af repræsentant til bestyrelsen for Stifternes 
Kapitalforvaltning. 
Valget er gældende for stiftsrådets funktionsperiode.  



 
 

  
 

 
 

a. Orientering om Stifternes Kapitalforvaltning v/ 
Helle Ellens Ostenfeld. Der vedhæftes til 
orientering den gældende vedtægt for Stifternes 
Kapitalforvaltning. 

Helle Ostenfeld orienterede om indholdet i den stifternes 
fælles kapitalforvaltning. 
 

b. Valg af repræsentant. 

Lisa Dahl Christensen blev valgt som repræsentant Stifternes 
Kapitalforvaltning. 
 

c. Valg af suppleant. 

Jens Refslund Poulsen blev valgt som suppleant til Stifternes 
Kapitalforvaltning. 
 

9. Orientering om stiftsrådets opgaver og kompetencer v/ Jens 
Andersen. 
Jens Andersen gav en samlet introduktion til stiftsrådets opgaver og 
kompetencer.  
 

10. Orientering om forretningsorden v/ Jens Andersen. 
Jens Andersen orienterede om stiftsrådets forretningsorden.  
 

11. Orientering af forvaltningen af stiftsmidlerne og om 
udlånspolitik v/ Jens Andersen. 
Jens Andersen orienterede om forvaltningen af stiftsmidlerne og om 
udlånspolitikken.  
 

12. Orientering om det bindende stiftsbidrag v/ Jens Andersen. 
Jens Andersen orienterede om det bindende stiftsbidrag.  
 

13. Det bindende stiftsbidrag 2021. 
a. Religionspædagogisk udvalg. Ansøgning om 25.000 

kr. til en måneds forlængelse af 
projektmedarbejder. 

Stiftsrådet imødekom ansøgningen. 
 



 
 

  
 

b. Efteruddannelsesudvalget. Ansøgning om 115.000 
kr. til afholdelse af Stiftspræstekursus 2022 på 
Bornholm. 

Stiftsrådet imødekom ansøgningen.  
 

14. Siden sidst. 
Anders Gadegaard orienterede om den fremsendte afrapportering 
fra Social-etisk stiftsudvalg. Udvalget havde ventet med at 
fremsende rapporten indtil, der var afholdt seminar og 
inspirationsdag den 30. oktober 2021. 
 
Det aftales, at der skrives ud til de tidligere udvalg om, at stiftsrådet 
beder dem fortsætte deres arbejde, indtil de nye udvalg er etableret. 
Først derefter kan de fratræde deres post. De nye udvalg forventes 
etableret i løbet af marts 2022.   
 
Stiftsrådet peger på vigtigheden af, at udvalgenes nedsættelse og 
sammensætning bliver åben og transparent.  
 

15. Næste møde, samt fastlæggelse af stiftsrådets mødekalender for 
2022. 
Jens Andersen foreslog, at stiftsrådsmøderne fremover bliver 
afholdt i de enkelte provstier, i stedet for at alle møder afholdes i 
Helligaandshuset. Stiftsrådet takkede Helligaandshuset for god 
service gennem årene. 
 
Mødekalenderen for stiftsrådet 2022 
Torsdag den 3. februar kl. 16.30 
Mandag den 7. marts kl. 16.30 
Onsdag den 25. maj kl. 16.30 
Torsdag den 8. september kl. 16.30 
Onsdag den 9. november kl. 16.30 

 

16. Eventuelt. 
Jens Andersen omtalte stiftsrådets visionsseminar, der afholdes i 
Helligaandshuset lørdag den 20. november 2021. 

 
 
Mødet slut kl. 18.20. 
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