
Referat
Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 3 2022 - Fyens Stift - d. 11-05-2022 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendt 

2 - Orientering fra formanden

 

Formanden orienterede om drøftelserne mellem
stiftsrådsformænd på tværs af landet herunder
drøftelserne om behovet for evt. ændringer i
økonomiloven ifht til stiftsrådenes arbejdsområder:

mulighed for at give diæter til
udvalgsmedlemmer og stiftsråd
ønske om ændring af
udskrivningsprocenten for det
bindende stiftsbidrag 

3 - Orientering biskoppen

 

Biskoppen gav en status på:
Velkomst til Pernille Hach som stiftskontorchef
a. Strukturændringer. Ledige præsteembeder og
nyansatte præster i stiftet.
Der er aktuelt mange ledige stillinger i Stiftet. I 2022
er der til dato ordineret 7 nye præster
b. Aktuelle pressesager
c. Andet

4 - Webstrategi for stiftets hjemmeside til
godkendelse

 

Sager:
Fyens stiftsråds kommunikationsudvalg - referater
m.v. (2021 - 20065)

Bilag:
Aktdokument, Webstrategi for Fyens Stifts
hjemmeside 2022-2024 SERVICE OG INSPIRATION

Michael Krarup gennemgik forslaget til ny
webstrategi.
 
Webstrategien blev godkendt. 
 
Hanne Wolfsberg foreslog, at menighedsrådene via
stiftets hjemmeside kan dele gode ideer. Mikael
Krarup tager forslaget op i kommunikationsudvalget.



5 - Præsentation af det religionspædagogiske
arbejde i 2022

Religionspædagog Hanne Uhre Hansen gennemgår
handlingsplanen for årets religionspædagogiske
aktiviteter med udgangspunkt i det medsendte
budget. 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2022 -
Fyens Stift (2022 - 81)

Bilag:
Periodiseret budget for den religionspædagogiske
drift 2022

Hanne Uhre Hansen gav en status over de igangsatte
og gennemførte religionspædagogiske initiativer.
 
Stiftsrådet udtrykte stor tilfredshed med arbejdet og
de mange initiativer. 

6 - Ansøgning fra Foreningen for kirkegårdskultur
om støtte til bogudgivelse

Foreningen for kirkegårdskultur søger om kr.
5.-9.000 i støtte for udgivelse af
bog om bevaringsværdige gravstedsstrukturer. 

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2022 - Fyens Stift
(2022 - 2031)

Bilag:
Ansøgning Fyens S sråd Bevaringsværdige
gravstedsstrukturer, Bilag 1 - Kirkegårdenes
ubeskyttede 2021, Bilag 2 - bevaringsværdige uddrag

Støttes med 5.000 kr. 

7 - Ansøgning om støtte til temadag i Århus om
diakonale medarbejdere i fremtidens folkekirke

Sognepræst i Seden Åsum Anders Skaaning
Andersen søger på vegne af foreningen Diakonia om
støtte til afvikling af temadag om "Diakonale
medarbejdere i fremtidens folkekirke".
 
Der søges om kr. 6.000,00.

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2022 - Fyens Stift
(2022 - 2031)

Bilag:
temadag diakoni stiftsråd, 2022_06_16_Åbent
Seminar_AU_diakoni_program

Der er støttes med 4.000kr. 



8 - Ansøgning fra Folkekirkens kororganisation -
støtte til korrejse

Folkekirkens kororganisation søger om støtte til
afvikling af korrejse i efteråret 2022.
 
Stiftsrådet har tidligere bevilliget støtte til rejse som
ikke blev gennemført p.g.a. corona. 

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2022 - Fyens Stift
(2022 - 2031)

Bilag:
Ansøgning Fyens Stiftsråd, Budget korrejse London

Der er støttes med 15.000 kr. 

9 - Opfølgning på ansøgning vedr. støttte til
dyrskue-deltagelse i 2022 - til skriftligt behandling
forud for maj-mødet

Ansøgningen har været sendt til skriftlig behandling i
stiftsrådet mellem møde 2 og 3. Ansøgningen er
således imødekommet og medtages her kun til
orientering. 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2022 -
Fyens Stift (2022 - 83)

Bilag:
Aktdokument, Til Stiftsrådet

Orienteringen blev taget til efterretning. 

10 - Kapitalforvaltning stiftsmidler - orientering v/
Finn Poulsen

 

Sager:
Kapitalforvaltning - diverse - Fyens Stift 2021 (2021 -
5873)

Bilag:
Fyens Stift_5051 387537_31.03.2022

der er var møde i går.
KAS/GIAS systemerne er nu taget i brug.
Kapitalerne: siden 1. januar 2022 kurstab på 44 mio
renteforrentning har været -0,7.
KM er blevet kontaktet vedrørende erstatning for
tab.
Stiftsrådet skal være opmærksom på kapital
forvaltningen.
Der har været EU-udbud af kapitalforvaltningen og
der skal betales det dobbelte i honorar.
 
Vedtægten for kapitalforvaltningen sendes med
referatet ud.
 

11 - Høring - af budgetsamrådet vedr. fællesfondens
kapitalforvaltning

Budgetsamrådet, hvor alle stiftsråd har

 Sonja Rasmussen fremlagde sagen og rammerne om
det forslag stiftsrådet skal afgive høringssvar om.
 
Følgende høringssvar blev på baggrund af



en repræsentant høres over forslag til ændringer i
Fællesfondens investeringspolitik.
 
I det fynske stiftsråd er det Sonja Rasmussen, der er
valgt til budgetsamrådet og som vil forelægge sagen.
 
Høringsfristen er sat til senest den 1. juni, men der er
et ønske om at stiftsrådenes repræsentanter vender
tilbage inden den 18. maj.
 
Bilag er vedlagt.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2022 -
Fyens Stift (2022 - 83)

Bilag:
Høring - Fællesfondens investeringspolitik

drøftelserne i rådet formuleret og fremsendt til
Kirkeministeriet.
 
 
Høringssvar vedr. Fællesfondens investeringspolitik
og kapitalforvaltning
 
Stiftsrådet på Fyn drøftede på sit møde den 11.
maj 2022 oplægget til ændringer i
Fællesfondens investeringspolitik og
kapitalforvaltning.
Stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet, Sonja
Rasmussen, forelagde sagen til drøftelse.
 
Høringssvar
Stiftsrådet stillede sig overvejende positiv overfor de
foreslåede ændringer i fællesfondens investeringspolitik
og den fremtidige organisering af kapitalforvaltningen.
 
Der blev dog udtrykt en bekymring i forhold til, at
andelen af aktier i den samlede beholdning kunne udgøre
op til 70% procent. Stiftsrådet finder det vigtigt, at der
leves op til målsætningen om en 60/40 fordeling mellem
aktier og obligationer.
 
Stiftsrådet fandt også behov for at understrege
nødvendigheden af et løbende fokus på at de
investeringer, der foretages, er socialt ansvarlige og at
risikoafvejningen i forhold til de investeringer, der
foretages, hviler på et grundlæggende
forsigtighedsprincip.
 
 

12 - Status på opstart af nye udvalg

Formand og administration giver en kort status på
opstart af nye udvalg.

De to nye udvalg har ikke været mødtes endnu.
Stiftsadministrationen skal udarbejde forslag
kommissorie og indkalde til det første møde i
udvalgene. Der arbejdes på begge dele.
 
 

13 - Indkomne punkter fra medlemmer af
stiftsrådet herunder orientering fra rådets
udpegede repræsentanter og nedsatte udvalg

 

I kommunikationsudvalget har man brainstormet om
årets stiftsbog under arbejdstitlen "På vej".  Der er
ligeledes blevet evalueret på på tillægget "Kirkens
veje", der udgives sammen med Fyens stifttidende
og Fyns Amtsavis. Der er ligeledes evalueret
på magasinet "Folk og kirke", der produceres i
samarbejde med Helsingør stift.
 
Begge udgivelser er evalueret positivt og synes at
ramme målgrupperne godt.
 
Folkekirkens Nødhjælp har lige holdt årsmøde. De
fejrer deres 100 års jubilæum. 2. oktober 2022 i



Odense 

14 - Kommende møder og arrangementer

Landemode/stiftsdag lørdag den 24.
september 2022 - drøftelse af tema og
forslag til oplægsholdere
Stiftspræstestævne - 8. og 9. juni 2022 -
orientering om tema og program
Aflyst fællesmøde for alle
stiftsrådsmedlemmer i landet - forslag
til ny dato lørdag den 26. november
2022
Besøg af repræsentant fra Folkekirkens
Nødhjælp i kommende stiftsrådsmøde
Nytårskur 2023 

Formandskabet og administrationen arbejder videre
med programmet for året stiftsdag.  
 
Fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer - ny dato
lørdag den 26. november 2022.
 
Dato for nytårskur 2023 meldes ud, så snart den er
fastlagt.
 
 

15 - Kommende stiftsrådsmøder

Der har vist sig behov for at flytte mødet i november
2022.
 
Mødet flyttes til torsdag den 10. november 2022 fra
kl. 15 -17.30

Flytningen af mødet blev godkendt.

16 - Eventuelt

 

Intet at bemærke. 
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