Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 7. marts 2013 kl. 14.00
Mødedeltagere:

Ester Larsen, Tine Lindhardt, Paul Verner Skærved, Grethe Jakobsen, Erik Vind, Rasmus
Kr. Rasmussen, Eva Fischer Boel, Jens Rønn Sørensen, Inger Lund, Birte Jacobsen, Ole
Sørensen, Henrik Wigh Poulsen, Jens Hebsgaard, Bente Kaysen, Bent Larsen, Kaj
Christoffersen, Søren Bonde, Inge Dalsgaard

Afbud:

Henrik Wigh-Poulsen, Bente Kaysen, Kaj Christoffersen, Søren Bonde, Jens Rønn
Sørensen
Vibeke K. Madsen, Asger Gewecke

Fra Stiftet:

DAGSORDEN

REFERAT

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Orientering fra formanden
 Høringer
 Forslag fra Vor Frue Menighedsråd i Svendborg
om at stiftsrådets referater udsendes til alle råd
 Andet

Ester Larsen orienterede om arbejdet i
strukturudvalget der er nedsat af
ministeriet.

3.

Orientering fra biskoppen
 Bispesamråd i januar
Herunder nedsat arbejdsgruppe vedr. påskens
betydning
 Biskoppens brev til menighedsrådene
 Tilladelse til forsøg med afprøvning af nye
kollekter og Den Nye Aftale
 Kirketællinger
 Provstilørdage
 Brug af kirker
 Religionspædagogens organisatoriske forankring
 Nye regler for opslag af provstestillinger. Status
i forhold til vakant provstestilling i Fåborg
Provsti
 Andet

Biskoppen orienterede om de nævnte
emner i pkt. 3.

4.

Opsamling på relevante punkter fra temamødet den 2.
marts 2013

Domprovsten står i spidsen for at købe
informationsydelser fra folkekirken.dk og
Københavns Stift i samarbejde med
stiftsadministrationen.

5.

Provstestilling i Assens Provsti
Biskoppen anmoder Stiftsrådet om at drøfte og udtale sig
om forslag til placering af den vakante provstestilling i
Assens Provsti.
Indstilling: Til drøftelse og udtalelse
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Bilag

Domprovsten har det daglige ledelsesansvar for religionspædagogen.

Bilag

Stiftsrådet anbefaler Assens.
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6.

7.

Fyens Stiftspræstekonvent
Konventet anmoder om, at konventet organisatorisk får
tilknytning til stiftsrådet og biskoppen. Konventet har
gennem en årrække oppebåret fast støtte via Stiftsrådet
til det årlige internatsmøde.
Indstilling: At anmodningen imødekommes og at der
sammen med konventsbestyrelsen udarbejdes forslag til
ny vedtægt for konventet, hvor tilknytning og vilkår er
præciseret – herunder at biskop og formand for
stiftsrådet bliver fødte medlemmer af
konventsbestyrelsen. Vedtægten skal fremlægges og
vedtages på konventets næste generalforsamling.

Anmodning imødekommes og der
udarbejdes ny vedtægt.

Udvalget for mission
Udvalget for mission anmoder Stiftsrådet om at
genoptage drøftelsen fra 2012 om udvalgets
organisatoriske tilknytning til stiftsrådet.

Biskoppen, Ole Sørensen, Paul Verner
Skærved, Birte Jacobsen og Inger Lund
drøfter den mellemkirkelige struktur.

Stiftsrådet besluttede på sit møde i maj 2012, at
” En beslutning om udvalgets fremtidige organisering og
evt. tilknytning til Stiftsrådet, afventer de initiativer for
området som det mellemkirkelige Råd forventes at sætte
i værk efter ansættelse af medarbejder til området.”
Indstilling: Til drøftelse af beslutning
8.

Reformationsjubilæum på stiftsplan
I 2012 blev alle Stiftsråd opfordret til i perioden 20132017 årligt at afsætte kr. 20.000 af stiftsbidraget med
henblik på at tilvejebringe en fælles pulje på ca. kr. 1 mio
til finansiering enkelte markante folkekirkelige tiltag i
2017.

Biskoppen repræsenterer Stiftet i den
fynske gruppe.
Stiftsrådet træffer først endelig beslutning
om evt. finansiering efter biskoppen har
deltaget i gruppens næste møde.

Alle Stiftsråd blev ligeledes opfordret til at nedsætte et
ad hoc stiftsudvalg, der kunne igangsætte, understøtte og
inspirere aktiviteter lokalt og regionalt.
Stiftsrådet valgte at afvente nedsættelsen af ad hoc
udvalget. Siden da har en fynsk gruppe etableret sig på
eget initiativ.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning om organisering
og finansiering af det lokale arbejde i Fyens Stift
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9.

10.

Ansøgninger
a. FUK Fyn (Folkekirkens Ungdomskor på Fyn)
ansøger om kr. 20.000,00 til afholdelse af kordag
i foråret 2013. Formålet med kordagen er at
fastholde teenagere i kirkekorene.
b. Church og Love ansøger om støtte til deres
årlige missionskonference/sommerstævne.
c. SUK Fyn v/ ungdomspræst Susanne Holst søger
om kr. 12.000 til afholdelse af hørings- og
inspirationseftermiddag om unge og kirke. Som
oplægsholdere er indbudt kunstner Karsten
Auerbach og ungdomspræst v/ Vesterbro
Bykirke Thomas Nedergaard. Stiftsrådet har
tidligere ydet støtte til lignende møder i SUKregi.
d. Tværkulturelt Center ansøger om støtte til
”Konference for migrantpræstepar og
menighedsledere”. Der ansøges om støtte til
deltagelse af 2 migrantpræstepar fra Fyens Stift.
Prisen er kr. 2.500 pr. person og kr. 4.500 pr.
præstepar

Bilag
Kr. 20.000 tildelt.

Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af
råd og organisationer

Bilag – årsberetning og referat fra det
seneste møde i MKR



Folkekirkens Nødhjælp



Folkekirke og religionsmøde



Det mellemkirkelige Råd

11.

Orientering fra nedsatte udvalg under rådet

12.

Budgetmæssige prioriteringer i 2014
Drøftelse af de budgetmæssige prioriteringer i 2014 med
henblik på fastsættelse af stiftsbidraget for 2014 i næste
punkt.
 Kommunikation – herunder stiftsbog
 Religionspædagogisk arbejde incl. driftsramme
 Stiftspræstestævne
 Stiftsdag/landemode
 Mellemkirkeligt arbejde
 Udviklingsprojekter
 Reformationsjubilæet på lands- og stiftsplan
 Påskeprojekt – opfordring fra arb. grp. nedsat af
biskopper og minister om at reservere midler
 Kirkens Døgn
 Andet
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Afslået - CoL henvises til at søge
migrantprojektet.
Der tildeles støtte til betaling af
oplægsholdere under forudsætning af, at
der indsendes et referat af arrangementet.

Støtte afslået, men der henvises til at der
kan søges midler fra migrantprojektets eget
budget.

Jens Hebsgaard orienterede om årets
landsindsamling.
Birte Jacobsen orienterede om møde i
Islam Forum.
Paul Verner Skærved orienterede om Det
mellemkirkelige Råds arbejde.
Stiftsavisen
Rasmus Kr. Rasmussen vurderer, at der
ingen problemer er med Stiftsavisens
økonomi.

Stiftsbog skal fortsætte. Der skal ansættes
en kommunikationsmedarbejder.
Stiftsbogen 2013 skal igangsættes nu.
Biskoppen og kommunikationsudvalg
finder deltagere til arbejdet med stiftsbogen
2013. Eva Fischer-Boel indtræder i
kommunikationsudvalget.
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13.

Stiftsbidrag
 Fastlæggelse af rammen (fremskrivningsprocent)
for stiftsbidrag for 2014
 Regnskab for 2012

Hæves med 0,1% i det kommende år.

Indstilling: Fastlæggelse af rammen for stiftsbidraget for
2014.
14.

Stiftsmidler og kapitalforvaltning
 Fastlæggelse af ind- og udlånsrente. Satserne i
2013 er henholdsvis 1,0 og 2,5 pct..
 Regnskab for 2012. OBS – regnskabet for 2012
er forsinket som følge af problemer med KASsystemet. Godkendelse af regnskabet vil derfor
skulle ske via skriftlig høring af rådet.

Bilag
Indlånsrenten fastsættes til 1,5% og
udlånsrenten til 2,5%.

Rasmus K. Rasmussen orienterer fra bestyrelsens seneste
møde.
Indstilling: Fastlæggelse af ind- og udlånsrente for 2014
15.

16.

Udpegning af 1 medlem til Fællesfondens
budgetsamråd
I forrige periode var Ester Larsen udpeget. Udpegningen
sker for et år ad gangen
Orientering fra Stiftet





17.

18.

Ester Larsen blev genvalgt.

Fyens Stifts bevilling fra fællesfonden i 2013
Stifternes resultataftale for 2013
Status på centerdannelse i stifterne
OK-13

Invitationer
Siden sidste møde er følgende invitationer modtaget
 Folkekirke og religionsmøde – invitation til
inspirationsdag for stiftsudvalg den 6. april
(vedlagt)
 Studietur til økumeniske Center i Geneve – 6.
april til 12. april 2013 (udsendt pr. mail)
 Sommerseminar på det økumeniske studieinstitut
i Strassbourg (vedlagt)
 Fællesmøde for alle stiftsråd den 28. september.
Udsendt pr. mail. Bemærk, at datoen er
sammenfaldende med Landemode og Stiftsdag.

Asger Gewecke orienterede om emnerne
nævnt i pkt. 16.

Paul Verner Skærved og Birte Jacobsen
deltager i fællesmøde for alle stiftsråd.

Næste møde
Ordinært møde den 16. maj 2013 fra 14.00 til 16.00.
Derudover er fastlagt møde den 3. oktober 2013.

Dagsorden til Stiftsrådsmøde den 7.marts 2013

Næste møde den 16. maj 2013 afholdes kl.
12.00-14.00
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19.

Eventuelt

Kirken i Farver
Kirken i Farver har indsendt en ansøgning
om kr. 100.000 fra stiftsrådet. Ansøgningen
tages med på næste stiftsrådsmøde.
Kirkevandring den 3. april 2013
Inger Lund orienterede om årets
kirkevandring. Annonceudgift betales af
stiftsrådet.

20.

Godkendelse af protokollen
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