
Referat
Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 1 2023 - Fyens Stift - d. 24-01-2023 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn

Fraværende: 
Doris Marie Mogensen
Adam Sundby Boas
Søren-Herluf Mohr Sørensen

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

 Godkendt

2 - Orientering fra biskoppen

- Ledige præsteembeder og nyansatte præster i
stiftet
- Aktuelle pressesager
- andet

Procesmøder for besættelse af kommende stillinger
er igangsat - ny biskop skal overtage

Provstestilling slås op i Hjallese provsti. Procesmøde
er igangsat. Tidsplan tilrettelagt således, at ny biskop
kan bidrage til stillingsopslag. 

Fokus på kapelfaciliteter og messefald i tiden der
kommer, samt drøftelser om evt. afskaffelse af Store
Bededag. Dette er blandt andet drøftet med
kirkeministeren ved mødet den 27.januar 2023 med
øvrige biskopper. 

3 - Orientering fra formanden

- Status regnskab 2022  

FM orienterer om fælles skrivelse fra samtlige
stiftsråd til kirkeministeren vedr. afskaffelsen af
Store Bededag. 

FM takker for fornem afholdelse af Tines
afskedsreception.

Regnskab:
Endeligt regnskab for 2022 foreligger ikke, da første
stiftsrådsmøde ligger tidligt på året. Regnskabet
godkendes derfor ikke på dagens møde. 

4 - Drøftelse af fremskrivningsprocenten for
Stiftsbidraget 2024

Administrationen fremlægger forskellige scenarier

Der lægges op til drøftelse af
fremskrivningsprocenten og oplyser, at en forhøjelse
til 0,4 %, fra den nuværende 0,38 %. vil betyde et
beløb på lige knap 100.000 yderligere. 



på mødet.  
Der er på nuværende tidspunkt i budgettet et
overskud fra tidligere, hvorfor disse penge vil mangle
fremadrettet. Ligeledes vil udgifter til diæter øge
omkostningerne, såfremt det nye lovforslag bliver
godkendt. Den endelige beslutning vedrørende
fremskrivningsprocenten 2024 træffes ved næste
møde.

5 - Fastsættelse af indlån- og udlånsrenten 2024

 Stiftsrådet skal fastlægge ind- og udlånsrente for
2024.
Rentesatserne for de sidste 7 år fremgår nedenfor.
Årstal Indlånsrente Udlånsrente
2017      1,5                      2,5
2018      1,5                      2,0
2019      1,5                      2,0
2020      1,5                      2,0
2021      0,5                      1,5
2022      0,25                    1,25
2023      0,25                    1,75

Til overordnet drøftelse, da det endelige regnskab
ikke foreligger endnu.
Det aftales, at punktet udskydes til drøftelse på
næste møde. 

Fastlæggelsen skal tage højde for, at dem der har
behov for at låne penge vil oplever yderligere pres
ved en øget forrentning. 

Stiftsadministrationen indhente anbefalinger fra KAS
og andre stifter til næste møde.

6 - Kapitalforvaltning

 

Sager:
Kapitalforvaltning - diverse - Fyens Stift 2021 -2023
(2021 - 5873)

Bilag:
Fyens Stift_5051 387537_31.12.2022

Finn Poulsen gennemgik rapporten. Stiftsrådet
afventer til endelig regnskab foreligger og
oplysninger fra kapitalforvaltningen

7 - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. temamødet
den 9. maj 2023 om udvalgenes arbejde

 

FM fremlægger til forslag, at der nedlægges en
arbejdsgruppe der kan planlægge dagen d. 9 maj. 

En fra hvert udvalg udpeges til, at orientere de
øvrige udvalgsmedlemmer om, at hvert udvalg skal
forberede og præsentere et 30-minutters oplæg om
deres udvalgsarbejde for de øvrige udvalg, stiftsråd
og biskop.

Udpegede:
Kirke på landet: Hanne
Migrantudvalget: Linda
Diakoni: Finn



 
Oplæggende præsenteres i forlængelse af
Stiftsrådsmøde (Møde fra kl. 13-15. Oplæg fra kl.15-
17). Det forventes, at det vil kunne afholdes i Sankt
Knuds salen.

Marianne Hyrlov fra Fyens Stift vil på dagen
orientere om det nye intranet. 

8 - Stiftes grønne vision

Folkekirkens grønne omstilling om et overblik over
arbejdet med den grønne omstilling  

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument

Udkast til svar omdeles.

Enkelt tilrettelse i andet afsnit. Første linje slettes
hen til "men"

9 - Ansøgning af Assens provsti

 Arbejdsgruppen i Assens Provsti "SMS-samarbejde
mellem sogne" har søgt om 10.000 kr. til en række
foredrag med den overordnede titel Tid til tro - tro til
tiden

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget har givet underskudsgaranti på
17.000 til foredrag i foråret 2023.

Enighed om, at initiativet falder uden for Stiftsrådets
kriterier for støtte, idet der ikke er tale om et initiativ
på stiftsplan, men derimod et lokalt afgrænset
initiativ.  

Ansøgning afvist  

10 - Ansøgning om støtte til den store nordiske
liturgikonference

Leitourgia i Danmark ansøger om støtte til den store
nordiske liturgikonference på 10.000 kr. 

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Leitourgia 2023 - ansøgning til biskopper og
stiftsudvalg

Udvidet budget uddelt. 

Det besluttes, at et eventuelt tilskud betinges af, at
en overvejende del af stifterne bidrager, ligesom det
betinges af arrangementet foregår i Danmark. 

Bidragets størrelse fastsættes i så fald til 10.000 kr. 

11 - Ansøgning om retræte på Ådalen Retræte  Ansøgningen afvises, da individuel efteruddannelse



Sognepræst Linda Brøndgaard Jensen ansøger om
8.000 kr. til individuelt vejledt retræte på Ådalen
retræte.  

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om betaling af retræte

falder udenfor rammerne. 

Oversendes til Tine.

12 - Ansøgning om sponsorering til årets
inspirationsdage i Middelfart

 Tværkulturelt centret søger om sponsorering af af
to migrantpræstepar eller fire migrantpræster/menigheds-
ledere fra migrantmenigheder i Fyens Stift, der inviteres til
at deltage i årets InspirationsDage i Middelfart den 24.-26.
august. Opholdet koster 2.800 kr. per person og 5.000 for et
præstepar.

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Ansøgning om sponsorering-Fyens Stift, Budget

Godkendt med 5.000 kr.

13 - Ansøgning om betaling af kursus

Udvalget for migrant- og mellemkirkeligt arbejde
søger 1.900 pr. medlem til deltagelse i Det
mellemkirkelige råds årsmøde.   

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument

Det ansøgte godkendes.

SAF orienterer om 2 nyankomne ansøgninger på
henholdsvis cirka 350 kr. og 700 kr.

FM foreslår, at der fremadrettet skal fastsættes en
bagatelgrænse for, hvornår udvalgene skal ansøge
stiftsrådet. 

Det aftales, at dette drøftes med udvalgene d. 9. maj
2023. 

14 - Ansøgning fra orgelklubben

Orgelklubben ansøger stiftsrådet om 30.000 kr., så
de opstartede 5 elever kan få i alt 20
undervisningsgange og en fælles afslutning/koncert.

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

 Enighed om, at der skal være fokus på at skaffe
fremtidige organister. 
Det foreslås, at der rækkes ud til de lokale
musikskole til nærmere undersøgelse af om der kan
opbygges samarbejde, konkurrenceforvridning,
deltagerbetaling ved musikskoler. 

Der er tvivl om, hvorvidt der er tale om et allerede
igangværende forløb, hvorfor der er enighed om, at



Bilag:
Aktdokument, ansøgning til Fyens
S sråd_Orgelklubben

formandskabet undersøger nærmere herom, ligesom
der er enighed om, at den videre beslutningstagen
sker i formandskabet.   

Enighed om det ansøgte beløb. 

Beløbet gives som en engangs-opstartsydelse.  

15 - Ansøgning vedr. deltagelse i Dyrskue 2023

Sognepræst Adam Boas søger 14.900 kr. til
deltagelse i årets dyrskue.  

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument, Budget for folkekirkens stand på det
fynske dyrskue 2023, Regnskab dyrskue 2022 og
budget dyrskue 2023

 Det ansøgte godkendes.

16 - Ansøgning fra FFDD

Hvert år afholder FFDD i uge 19 en demensuge. I
2023 er temaet ”Trygt fra A til B”. I 2024 – altså om
godt halvandet år – er temaet ”Kultur og Fritid”.
FFDD ønsker i 2024 at vise folkekirkens indsats på
området og har inviteret folkekirken med ind i
samarbejdet. 
 
Det koster 20.000 kroner om året at få folkekirkens
logo med og blive en del af FFDD. Hvis alle stifter går
med, vil det være en årlig udgift på 2.000 kroner for
hvert stift. 

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument, 2019 _opdateret
2022_Samarbejdsaftale, Demens Alder Palliation
efteruddannelse 2023 til 2024, 271022 Folkekirken
og Folkebevægelsen For et Demensvenligt Danmark,
ATT74447

Fællesansøgning som er sendt til alle stifter. 

Det ansøgte på 20.000 kr. årligt er et
medlemsbidrag. 

Inden endelig stillingstagen ønskes det undersøgt,
hvorledes en sådan aftale opsiges, ligesom det
ønskes undersøgt, hvorvidt de andre stifter vil være
med.

17 - Ansøgning om økonomisk støtte til
undervisningsmateriale

Anders Skaaning Andersen, Jonas Dean Wiesenberg

Der er tale om støtte til en test-udgave.

Sympati for projektet. Ansøgere henvises til
folkekirkelige forlag.



og Henrik Hansen søger om 20.000 kr.  til et projekt
vedr. konfirmandundervisning af elever med særlige
behov. Projektet er baseret omkring et spil, som har
klare visuelle historiefortællende elementer, og som
fungerer som et samarbejdsspil, hvor eleverne i
fællesskab eller i grupper, skal spore påskens
fortællinger gennem Jerusalem og omegn.

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift
(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument, spilprojekt stiftsansøgning

Ansøgning afvises. 

18 - Bryllupsmesse 2023

For år tilbage deltog stifternes præster med en stand
ved bryllupsmessen, Sognepræst Ulrik Andersen vil
gerne at denne begivenhed genoptages
fremadrettet. Det anslås, at det vil koste omkring
5.000 kr. pr. år. Den årlige bryllupsmesse bliver i år
afholdt den 12. februar 2023.

Stiftsrådet anmodes om dækning af omkostningerne
ifb. bryllupsmessen fremadrettet.

 Det er uvist om det kan nås i år, men der ønskes
tilkendegivet om der kan forventes et bidrag til
standen fremadrettet.

Ansøgning godkendes.

Ansøgning skal indsendes hvert år. 

19 - 75 års jubilæum for kvindelige præster

 

Ansøgning godkendes med 500 eksemplarer til et
beløb af 15.000 kr. + plus moms

20 - Udvalget for migrant - og mellemkirkelig
arbejde

Udvalget for migrant- og mellemkirkeligt arbejde har
fremsendt deres kommissorie og handleplan.   

Godkendelse af kommissorium indsættes som nyt
punkt - enighed i rådet om indsættelse af nyt punkt. 

Handleplan taget til efterretning - kommissorium
godkendes.  

21 - Nyt fra udvalgene

Diakoniudvalget
Kommunikatonsudvalget
Udvalget for migrant- og 
mellemkirkeligt arbejde - Godkendelse
af kommissorium og handleplan
(vedlagt)
Kirken på landet

Sager:
Stiftsråd - indkomne ansøgninger 2023 - Fyens Stift

Diakoni: Der er fastlagt 3 møder med kommuner om
det fremtidige samarbejde
Kommunikation: Kirkens veje til Fyens Stiftstidende
18. maj
Kirke på landet: Vil orientere om nyt den 9. maj.



(2022 - 37779)

Bilag:
Aktdokument, Kommissorium 041122, Handleplan
041122

22 - Indkomne punkter fra medlemmer

 

 Intet at bemærke

23 - Orientering fra stiftsadministration

-Nytårskur
-Bispeskifte

Omkostninger til forplejning steget fra 69 kr. pr.
person til 125 kr. pr. person. Der ovevejes anden
leverandør fremadrettet. 

Orientering om bispevielse den 2. april 2023.
Invitationer sendes snarest. 

24 - Eventuelt

 

 Tak til Hanne for tale ved biskoppen nytårskur. 
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