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Protokol fra: Stiftsrådsmødet onsdag den 2. maj 2018 kl. 15.00 – 17.30 

Mødedeltagere: Erik Vind, Ester Larsen, Lars Ole Jonssen, Hanne Møller Wolfsberg, Kjeld Danielsen, 

Doris Krarup Mogensen, Ole Nielsen, Mikael Krarup, Vibeke Westphal, Anne 

Bundgaard Hansen, Adam Torp, Søren Herluf Sørensen, Regina Ljung 

Afbud: Jesper Fabricius, Erik Witten, Poul Ove, Tine Lindhardt  

Fra Stiftet:  Asger Gewecke 

 

DAGSORDEN   Protokol  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. Studenterpræst Lene Crone Nielsen 

orienterede om studenterpræsteordningen. 

2. Orientering fra formanden  

  

Formanden opfordrede til at provstierne  bliver 

synlige i stiftsrådets arbejde. 

3. Orientering fra biskoppen 

  

Udgik p.g.a. biskoppens afbud til mødet. 

4. Fristiftsprojektet i Fyens Stift 

Status på proces og tilbagemelding fra KM v/ AWG 

 

Asger  Gewecke orienterede om fristiftsforsøget 

5. Udmelding af nye forsøgsrammer 

Orientering om de nye forsøgsrammer v/ AWG 

https://forsogifolkekirken.dk/ 

 

Asger Gewecke gennemgik forsøgsrammerne  

 6. Orientering fra nedsatte udvalg under rådet 

 Kommunikationsudvalg 

 

Formanden gennemgik opgaverne i 

kommunikationsudvalget 

 

 

 

7. Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer 

af råd og organisationer 

 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 Folkekirke og religionsmøde 

 Det mellemkirkelige Råd 

 Den fælleskapital forvaltning 

 Budgetfølgegruppen / samrådet 

 Økumenisk Råd /Danske Kirkers Råd 

 

Der var intet nyt fra Folkekirken og 

religionsmødet 

Møde i Det Mellemkirkelige Råd, hvor det nye 

råd konstituerede sig. 

Ole orienterede om den fælles kapitalforvaltning 

Ester Larsen orienterede om budgetsamrådet for 

Fællesfonden 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Økonomi – Budgetopfølgning – forbrug til dato Asger Gewecke referede kort 

https://forsogifolkekirken.dk/


Protokol fra Stiftsrådsmøde den 2. maj 2018 

 

 Side 2 

 

Oversigt over forbrug til dato i forhold til budget og 

formålskonti.  

 

 

9. Fyens Stifts udlånspolitik 

Udlånspolitikken er stiftsrådets ramme for 

stiftsadministrationens sagsbehandling i sager om lån 

i stiftsmidlerne. Udlånspolitikken gennemgås én gang 

i hver valgperiode med henblik på evt. revision. 

Ligeledes medsendes oversigt over bevilgede lån og 

godkendte arbejder i 2017 og 2018. Oversigten for 

2018 udleveres på mødet. 

 

 

Udlånspolitikken blev tiltrådt i sin nuværende 

form. 

10. Arrangementer der involverer stiftsrådet i 2018/19 

 Landemode 2018 – lørdag den 29. september 

 Nytårskur 2019 – torsdag den 24. januar 2019 

 Konference for menighedsråds- og 

provstiudvalgsrepræsentanter om kirkers brug 

og et nyt sæt retningslinjer herfor – endnu 

ikke datosat 

 

Orientering om de foreløbige planer for de enkelte 

arrangementer samt stiftsrådets involvering. 

 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Stiftsrådet afventer nærmere oplæg fra 

administrationen i forhold til konferencen. 

11. Ansøgninger 

a. Ansøgning om tilskud på kr. 5.000 til fejringen af 

70 års jubilæet for de første kvindelige præster i 

Danmark. Bevilget af formandskabet. 

b. Ansøgning om støtte til udgivelse vedr. fornyelsen 

af salmesangen og gudstjenestens bønner de sidste 50 

år. Udformet som festskrift for Hoger Lissner i 

anledning af hans 80 års fødselsdag. Der søges ikke 

om eksplicit beløb. 

c. Projekt Husvild søger om støtte til deres 

sommeruddeling blandt socialt udsatte og hjemløse i 

Kongens Have i Odense. Der søges ikke om eksplicit 

beløb. 

d. Nordisk Kirkesangsprojekt  

a. Regina Ljung refererede fra jubilæet 

b. Tilslutning til 5.000 kr. da hans betydning for 

salmesangen er stor. 

c. Ansøgningen afvist 

d. Rådet bevilgede 10.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Orientering fra Stiftet 

 Ny lov om valg til menighedsråd 

 Det videre arbejde med stiftsanalysen 

 Orientering om evt. konflikt 

 

 

 

 

13. Invitationer 
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14. Næste møde 

5. september 2018 fra 13.00 til 15.30 

Fællesmøde for alle stiftsråd 27. oktober 2018 i 

Fredericia 

  

 

15. Eventuelt  
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16. Godkendelse af protokollen  

 


