Referat
Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 3 2019 Fyens Stift - d. 04-09-2019 kl. 15:00 til 17:30
Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn
Der var afbud fra: Adam Torp, Doris Mogensen, Poul Ove Juul, Lars Ole Jonssen og Ole Nielsen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 - Orientering fra formanden

Formanden orienterede om;

Landemode og stiftsdag lørdag den 28.
september fra kl. 10.30 til 16.00
Stiftsbogen for 2019
Fællesmøde for alle stiftsråd i Ribe den
2. november 2019.
Kirken på Landet konference (Erik skal
deltage)
Landsforeningens fællesmøder for
stiftsrådsformænd
Andet
Sager:
Stiftsråd - Fællesmøde for alle Stiftsråd i DK - lørdag
den 2/11-2019 - holdes af Ribe Stiftsråd (2018 36303)
Bilag:
Invitation til fællesmøde Ribe stift, Program fælles
stiftsmøde 2.11.2019

3 - Orientering fra biskoppen

programmet for årets landemode
og stiftstdag den 28. september
årets stiftsbog under titlen "Vi er alle
præster". Bogen udleveres til
stiftsdagen.
programmet for fællesmødet for alle
stiftsråd i Ribe. Følgende ønskede indtil
videre at deltage: Ester, Kjeld Erik, Tom
og Søren Herluf. Endelig tilmelding og
koordinering af transport sker på
temamødet i oktober.
Landsforeningens fællesmøder for
stiftsrådsformænd herunder sin kritik
af mødeplanlægningen, uklarheden om
formålet og kompetencen i dette
forum og den udmeldte dagsorden om
drøftelse af ministeroplægget vedr.
stifterne. Rådet tilkendegav enighed
med formandens synspunkter og
bemærkede herunder, at
stiftsrådsformanden for at kunne
udtale sig på disse møder alt andet lige
har brug for et mandat fra stiftsrådet
programmet for konferencen "Vi er
samme sind" i regi af Kirken på Landet.

Biskoppen orienterede om;
stiftets aktuelt mange ledige embeder
Ledige embeder og nye præster i Fyens
og udtrykte glæde over kvalificerede
stift siden sidst
ansøgere til disse.
Ny provst i Svendborg
Per Aas er fratrådt som provst med

Igangværende strukturprocesser
Teologiske saloner i bispegården den
5/9 og 14/11
Liturgidrøftelser
Liturgikaravane i
provstierne - formål,
indhold og status på
planlægning
Konference om Dåb og
Nadver med
Distriktsforeningen den
16. november
Støtte ydet til netværk
Aktuelle pressesager
Andet
Forsinkelsen i
budgetproces
pga udestående aftale ml
staten og kommunerne
Svindelsag, der har ramt
Danske Kirkers råd
Folkekirkens tværkulturelle samarbejde
(FTS) - 20 års jubilæum den 8.
september 2019

udgangen af august. En ny provst
tiltræder 1. oktober og vil blive kreeret
til Landemodet. Udnævnelsen
foreligger endnu ikke og derfor kan
navnet ikke offentliggøres på dagens
møde.
Provsten i Nyborg har opsagt sin stilling
for at gå på pension fra 1. november.
Strukturprocesser i stiftet er on going.
Et af fokuspunkterne i disse processer
er altid bæredygtighed i forhold til
embeder, sogne og menigheder.
Aktuelt foregår der en strukturproces i
domprovstiet vedr. betjening i af
Odense Havn og de nye boligområder i
Odense city. Strukturprocessen i
Nyborg er afsluttet henover sommeren.
Emnerne i de teologiske saloner
Status på den provstivise
liturgikaravane og rådets afprøvning af
konceptet på temamødet i oktober.
Programmet for Distriktsforeningens
konference om dåb og nadver
Konference til marts 2020 som er i
støbeskeen sammen med
Distriktsforeningen - indtil videre under
en arbejdstitel om netop
"Bæredygtighed"
Ingen aktuelle pressesager
Svindelsagerne fra Danske Kirkers råd
og Avedøre menighedsråd og en
opfordring til at alle opdaterer deres
betalingsprocedurer
FTS's 20 års jubilæum og deres
jubilæumsskrift. Tom Søgaard deltager
som stiftsrådets repræsentant

4 - Udmøntning af midler fra omprioriteringspuljen i Ester Larsen gennemgik ansøgningerne som
2020
undervejs blev drøftet og kommenteret.
Stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet (Ester
Larsen) fremlægger principovervejelser for
udmøntningen for 2020 og gennemgår de indkomne
ansøgninger med henblik på drøftelse og mandat fra
stiftsrådet i forhold den videre behandling i
budgetsamrådet.
Punktet indledes med en kort repetition af
baggrunden for omprioriteringspuljen, koblingen til
Fællesfondens budget og hvordan midlerne har
været anvendt.

Stiftsrådets indstilling i forhold til prioritering af
ansøgningerne henset til at puljestørrelsen gør, at
alle ansøgninger ikke kan imødekommes, er:

- at stifterne styrkes
- at Sjælesorg på Nettet støttes
- at selskabet for Kirkelig Kunst støttes
- at det mellemkirkelige råd og F&R sammensmeltes
til en organisation med een bevilling
Hanne Møller Wolfsberg gav som stiftsrådets
repræsentant i det mellemkirkelige råd et eksempel
Bilaget om Folkekirkens Migrantarbejde uddybes af på et lokalt migrantinitiativ med både dialog og
Hanne Wolfsberg på mødet.
mission (FTS i Svendborg), som er understøttet med

OBS - uddybende notat eftersendes i særskilt mail
inden mødet.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)

viden, indsigt og inspiration fra det mellemkirkelige
råds arbejde.
Budgetsamrådet træder sammen 12. september.
Budgetfølgegruppen mødes den 3. oktober.

Bilag:
1. Folkekirkens Migrantsamarbejde - Resultater
2018-2019, 00 - Oversigt over ansøgninger til
omprioriteringspuljen 2020, 00 - Samlet fit med alle
omprioriteringsansøgninger 2020 ekskl. bilag (25
sider)

5 - Økonomi - Budgetopfølgning på det bindende
stiftsbidrag indtil 31. juli 2019

Orienteringen blev taget efterretning.

Opgørelse af forbrug på det bindende stiftsbidrag pr.
31. juli 2019 fremlægges.

Sager:
FYEN Bestillinger 2019 - ADF (2019 - 1525)
Bilag:
Dimensioner - i alt BS 310719

6 - Økonomi - status kapitalforvaltning
Seneste månedsrapportering fra kapitalforvalterne
fremlægges.

EL kommenterede på den seneste rapportering fra
kapitalforvalterne.
På næste ordinære møde ses nærmere på godkendte
lån og arbejder i Fyens Stift.

Sager:
Kapitalforvaltningsrapporter 2019 - Fyens Stift (2019
- 6004)
Bilag:
Fyens Stift_5051 387537_31.07.2019

7 - Økonomi - afrapportering vedr. tilstedeværelse
på Langelandsfestival og Dyrskuet i Odense
Kort evaluering af tilstedeværelse på
Langelandsfestival og Dyrskuet - herunder
udgiftsopgørelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag udleveres på mødet

8 - Budget 2020 - endelig fastlæggelse

Budgettet blev endeligt godkendt.

Formandskabet fremlægger endeligt forslag til
budget 2020. Forslaget afviger ikke fra det foreløbige
budgetforslag fra rådets møder i foråret.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)
Bilag:
Budget 2020 - forslag til rammebudget - fremlægges
20. feb.

9 - Ansøgning - Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads
Der søges om kr. 30.000

Ansøgningen afvises med samme begrundelse som
sidste år og med henvisning til, at formålet med
stiftsbidraget - at understøtte det regionale og lokale
kirkelige arbejde og ikke som sådan landsdækkende
initiativer.

Stiftsrådet afviste ansøgning for 2019 og 2018 bl.a.
med henvisning til den betydelige støtte, der var
blevet ydet fra omprioriteringspuljen og at man
mente at muligheden for medfinansiering fra de
teologiske fakulteter skulle undersøges.
Projektledelsen oplyser, at der i 2020 ikke vil midler
til rådighed fra omprioriteringspuljen.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)
Bilag:
Regnskab, Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
2018, Evaluering, resultater og målsætninger FAA
2020, Ansøgning til stiftsrådet 2020 Folkekirken som
attraktiv arbejdsplads

10 - Ansøgning - Foreningen Åben Himmel søger om Ansøgningen imødekommes.
tilskud til H. C. Ørsted - event i Rudkøbing i
anledning af 200 året for H.C. Ørsteds fødsel
(kirkespil og debat)
Der søges om kr. 20.000

Bilag
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)
Bilag:
Ansøgning Fyens Stiftsråd støtte til kirkespil og
debat, Budget for projekt Ånd og Fornuft - H.C.
Ørsted projekt

11 - Ansøgning - Jens Rasmussen søger om støtte til Ansøgningen imødekommes ikke. Som hovedregel
bogudgivelse (Afhandling om Præstegårdsliv i
støtter rådet ikke "private" bogudgivelser. I forhold
lokalsamfundet
til den konkrete ansøgning er det rådets opfattelse at
bogens generelle tema er belyst i andre
Ansøgning om støtte på 30.000 kr. (eller mindre) til publikationer.
udgivelse af en afhandling med titlen: Præstegårdsliv
i lokalsamfundet. Udviklingen på Fyn i det 19.-20.
århundrede. Et regionalt afgrænset studie med
generelt sigte.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)
Bilag:
Fyens Stiftsråd, Kalkule. Redaktionschef Søren M.
Larsen, 9. aug. 2019, Curriculum vitæ for Jens
Rasmussen, Præstegårdsliv i lokalsamfundetindholdsfortegnelse

12 - Ansøgning om Økonomisk Støtte til KMS
konference 2019
Kristent Muslimsk Samtaleforum søger om støtte til
den årlige konference for kristne og muslimske
ledere i Danmark. Der søges om 6.000 - 8.000 kr.
Stiftsrådet har i tidligere år støttet konferencens
afholdelse med kr. 4.000,00.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)
Bilag:
Ansøgning om økonomisk støtte 2019

Imødekommes med kr. 4.000,00.

13 - Ansøgning fra studenterpræst Lene Crone etablering af sorggrupper

Imødekommes. Det bemærkes, at der ikke er tale
om en fast forhøjelse af stiftsrådets tilskudsramme
til studenterpræstens arbejde.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2019
Fyens Stift (2019 - 2706)
Bilag:
Ansøgning stiftsrådet. August 2019

14 - Præsentation af Assens Provsti v/ Mikael
Krarup

Udsættes til novembermødet.

Mikael Krarup giver en præsentation af Assens
provsti og de sager, der optager provstiet lige nu.
Se endvidere omtalen af alle provstier på stiftets
hjemmeside her:
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praesti-fyens-stift/de-11-fynske-provstier

15 - Orientering fra stiftsadministrationen
Status på fristift
KAS - GIAS udbud og afsluttende
revision på KAS GIAS
Diætregler
Andet

AWG orienterede om:
- Der er p.t. 156 deltagere i fristiftsforsøget og der
kommer stadig flere til.
- KAS/GIAS udbuddet
- Fortolkning af diætregler

Sager:
KAS og Gias - Udbud 2019 (2018 - 30908)
Bilag:
Brev til stiftsrådene om status for udbud af KAS og
GIAS, Andet estimat på KAS GIAS - opdat. 02.07.19,
Fordelingsnøgle for udgifter til KAS-GIAS

16 - Indkomne punkter fra stiftsrådets medlemmer Ingen punkter indkommet.
Der er ikke indkommet punkter.

17 - Eventuelt

På næste møde drøftes mødetidspunkt. Er der
fortsat behov for at møderne starter kl. 15.00?

18 - Kommende møder

Husk også temamøde i samarbejde med

Distriktsforeningen den 28. marts 2020.
Mødedatoer og tidspunkter i resten af 2019
9. oktober 2019 fra 15.00 til 17.30 - ekstra
temamøde om liturgi med efterfølgende spisning i
bispegården
13. november 2019 fra kl. 13.00 til 15.30
Andre møder/arrangementer:
5. september 2019 - teologisk salon i bispegården
28. september 2019 - Landemode og stiftsdag
2. november 2019 - fælles stiftsrådsmøde i Ribe
14. november 2019 - teologisk salon i bispegården
16. november 2019Konference om Dåb og Nadver arrangeret af Distriktsforeningen

Mødedatoer i 2020
26. februar 2020 fra 15.00 til 17.30
6. maj 2020 fra 13.00 til 15.30
3. september 2020 fra 15.00 til 17.30
18. november fra 15.00 til 17.30 - med efterfølgende
spisning i bispegården
Andre møder/arrangementer:
23. januar 2020 Nytårskur
25. april 2020 - Landsdækkende Liturgikonference
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