Referat
Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 1 2021 - Fyens Stift - d. 24-02-2021 kl. 15:00 til 17:00
Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn
Der var afbud fra Tom Søegaard, Doris Mogensen og Erik Witten.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 - Økonomi - gennemgang og godkendelse af
regnskaber for 2020

Asger Gewecke gennemgik det foreløbige regnskab
for stiftsmidlerne og orienterede om det forventede
resultat for regnskabet for det bindende
Regnskab/årsrapport for det bindende stiftsbidrag stiftsbidrag. Sidstnævnte er ikke endnu ikke
for 2020 samt regnskab/årsrapport for stiftsmidlerne færdiggjort.
for 2020.
Stiftsrådet bemyndigede formanden til at kunne
Asger Gewecke gennemgår årsrapporterne på
underskrive begge regnskaber. Forinden formanden
mødet.
underskriver sendes regnskabet for det bindende
stiftsbidrag ud til rådets orientering.
OBS - årsrapporterne er endnu ikke færdiggjorte. Vi
forventer at kunne eftersende dem. Alternativt
omdele/vise dem virtuelt til mødet.

Bilag:
Foreløbig Fyens Stifts Årsrapport 2020 for
stiftsmidlerne (4) Sendt udgave

3 - Forslag til rammebudget for 2022

Forslag til rammebudget for 2022 blev godkendt som
fremlagt.

Formandskab og administration fremlægger på
mødet forslag til rammebudget for 2022. Det endelig Tilskuddet til stiftspræstestævne i 2022 fastholdes
budget skal vedtages i efteråret 2021.
uændret.
Sammen med rammebudgettet tages der stilling til
deltagertilskud og ramme til foredragsholdere til
stiftspræstestævnet i 2022. Det nuværende tilskud på
kr. 2.000,00 pr. deltager og en ramme på kr. 15.000,00
til oplægsholdere foreslås fastholdt.
Driftsrammen for religionspædagogiske initiativer i

Formål 77 - udviklingsaktiviteter øges med kr.
100.000 øremærket til udgifter relateret til den
religionspædagogiske indsats.
Ole Nielsen foreslog i drøftelsen, at der blev
reserveret et beløb til formidling blandt
konfirmander, konkret til dækning af udgifter i

2022 øges for at kunne rumme den løbende drift af
teologisk undervisning på Fyn.

forbindelse med ekskursioner til et kommende
Bibliarium.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde 22. februar
2021 (2021 - 4921)

Forslaget nød ikke fremme.

Bilag:
Budget 2022 - rammebudget og endeligt budget -

4 - Fastlæggelse af budgetramme for 2022
(fastlæggelse af udskrivningsprocent)

Formandskabet indstillede, at udskrivningsprocenten
for 2022 blev hævet til 0,36%, således
at indtægtsgrundlaget fastholdes på samme niveau
som i 2021. Behovet for en stigning i
udskrivningsprocenten opstår, fordi der forventes et
mindre ligningsgrundlag i 2022.

Administrationen fremlægger forskellige scenarier
på mødet.
Udskrivningsprocenten har i perioden fra 2018- 2021
ligget på 0,35%.
Ole Nielsen stillede forslag om, at
udskrivningsprocenten blev hævet til 0,40% for at
sikre det til enhver siddende stiftsråd et økonomisk
råderum til at igangsætte initiativer på tværs af
stiftet.

Hanne Møller Wolfsberg og Jesper Fabricius udtrykte
deres støtte til synspunktet om, at der blev sikret et
større økonomisk råderum for stiftsrådets initiativer.
Men henvisning til at der er et fremført overskud fra
tidligere år, der p.t. kan udgøre en buffer for
udvidede aktiviteter i 2022, var der flertal for at følge
formandskabets indstilling om at øge
udskrivningsprocenten til 0,36 i 2022.
5 - Rentefastsættelse for 2022
Stiftsrådet skal fastlægge ind- og udlånsrente for
2022.
Rentesatserne for de sidste 6 år fremgår nedenfor.
Årstal
Indlånsrente Udlånsrente
2016
3,5
2,5
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
Renteprognose og beregning på rentealternativer
vedlægges som bilag og gennemgås på mødet.

Bilag:

Efter gennemgang og drøftelse af de
fremsendte renteprognoseberegninger blev
indlånsrenten i 2022 fastsat til 0,25% og
udlånsrenten i 2022 fastsat til 1,25%.

Renteprognose 2022 - Fyens Stift

6 - Kapitalforvaltning

De fremsendte rapporteringer fra kapitalforvalterne
blev taget til efterretning.
Der efterspørges, at der sammen med
rapporteringerne tilgår stiftsrådene en
Sager:
sammenfattende vurdering af, hvordan periodens
Kapitalforvaltning - diverse - Fyens Stift 2021 (2021 - resultater er i forhold til opstillede forventninger og
5873)
markedsforholdene i øvrigt. Ole Nielsen, der er
KAS-GIAS udbud - programledelsesmøde den 9.
stiftsrådets repræsentant i Kapitalforvaltningens
februar 2021 herunder styregruppemøde den 4.
bestyrelse, bringer ønsket videre til bestyrelsen.
februar 2021 (2021 - 4053)
Bilag:
Fyens Stift_5051 387537_31.01.2021, Aktdokument,
Til alle stiftsråd med status for KAS-GIAS udbud

7 - Orientering fra biskoppen

Biskoppen orienterede om, at der henover foråret
forventes at komme ca. 10 stillinger i
a. Igangværende strukturprocesser, ledige
opslag. Ansættelsesprocesserne er udfordret af
præsteembeder og nyansatte præster i stiftet
coronasituationen, men gennemføres på forskellig
b. Status på coronarestriktioner og afledte
vis med skyldigt hensyn til de gældende
konsekvenser for aktiviteter og arrangementer i regi retningslinjer og lokale forhold.
af stiftsrådet
c. Aktuelle pressesager
De fortsatte coronarestriktioner har ikke mindst haft
d. Udskydelse af suppleringsvalg
betydning for afviklingen af forårets konfirmationer.
e. Andet
De lokale beslutninger i sognene varierer, men
mange steder har man enten flyttet
konfirmationerne til sensommeren eller fastholdt
den nuværende dato med et tilbud om en alternativ
dato i sensommeren. Aktuelt drøftes
også planlægningen af den forestående påskefejring.
Se evt. det tværstiftslige idékatalog her:
Påskefejringer på nye måder | fyensstift.dk
Biskoppen orienterede kort om pressesager siden
sidste møde herunder omtalen af de nyeste kirketal
fra Danmarks Statistik. Se stiftets artikel i den
anledning her: Corona betyder færre dåb og færre
vielser | fyensstift.dk
Biskoppen orienterede også om det initiativ stiftets
religionspædagog og kommunikationsmedarbejder
har i støbeskeen om fokus på dåb generelt og i
coronatiden. Initiativet vil blive omtalt i
nyhedsbrevet med link til hjemmesiden og direkte
mail til alle præster i uge 9. Se fx: Dåb under
coronapandemien | fyensstift.dk
Afslutningsvist orienterede biskoppen om
udskydelsen af suppleringsvalget for

menighedsrådet, der ikke blev fuldtallige ved
efterårets valg.

8 - Provstistruktur og placering af provstestilling

Biskoppens forelæggelse blev drøftet og taget til
efterretning. Biskoppens sindetskrivelse til
I henhold til Bekendtgørelse nr. 1314 af 21/11/2013 provstiudvalgene i Nyborg provsti og Kerteminde
om stiftsråds og provstiudvalgs medvirken ved
provsti vedlægges referatet til rådets orientering.
ansættelse i provstestillinger m.m. forelægger
biskoppen sine overordnede planer for ændringer i
provstistrukturen på Østfyn og placeringen af
provstestillingen følge der af.

9 - Ansøgning om bogprojekt - Faaborg kirkegårde
Susanne Guldager ansøger om støtte til ansøger
hermed om støtte til et bogprojekt med titlen:
Historie fortælles på kirkegården – byhistorie og
begravelsespladser i Faaborg.

Provst Lars Ole Jonsen forlod mødet under dette
punkt.
Ansøgningen blev imødekommet med kr. 5.000,00

Der søges ikke om specifikt beløb. Ansøgningen
anbefales af Faaborg menighedsråd og provsten i
Faaborg provsti.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2021 Fyens Stift (2021 - 3631)
Bilag:
ansøgning om støtte til Fyens Stift, 20 10 29 Historie
fortælles low, Budget for færdiggørelse og udgivelse
af bogen, Anbefaling

10 - Ansøgning om støtte til udgivelse i Danske
Kirkers Råd
Genbehandling af ansøgning jf. protokol fra
stiftsrådsmøde i november 2020.
Ansøgningen har opnået følgende støttebeløb fra andre
stifter 30.000 fra Aalborg Stift, 30.000 fra Aarhus Stift,
10.000 fra Helsingør Stift og 23.000 fra Roskilde Stift.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 4 2020 Fyens Stift (2019 - 37508)
Bilag:
201110 Ansøgning Fyens Stift, 201020 Dummy bog,

Ansøgningen blev drøftet igen.
Ansøgningen blev med henvisning til stiftsrådets
retningslinjer for behandling af ansøgninger samt
stiftsrådets fokusområder for valgperioden ikke
imødekommet.

201109 Skribenter på bogprojekt

11 - Ansøgning til stiftsrådet - bogprojekt - Vi er
også kirken - Skitse til en regnbueteologi
Irene Larsen og Anne-Birgitte Zoëga søger på vegne
af forfatterkredsen om støtte på kr. 5.000,00 til
udgivelse af antologi via forlaget Eksistensen.

Ansøgningen blev med henvisning til stiftsrådets
retningslinjer for behandling af ansøgninger samt
stiftsrådets fokusområder for valgperioden ikke
imødekommet.
Hanne Møller Wolfsberg tilkendegav, at hun mente
ansøgningen skulle nyde fremme.

Af ansøgningen fremgår, at "antologien er en række
homoseksuelle teologer og præsters bidrag til at
kaste lys over forholdet mellem homoseksualitet,
teologi, kirke og køn. Det sker igennem personlige
erfaringer, og udfoldes gennem bibelsyn,
vielsesteologi, kristologi og historie."
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2021 Fyens Stift (2021 - 3631)
Bilag:
Aktdokument, FynsStift, Forord, Forlagsbudget

12 - Orientering fra formanden
a. Seneste møde i Kommunikationsudvalget
b. Nyt OUH - kirkerum og udsmykning
c. Invitation og information om Himmelske Dage
2022
d. Fælles stiftsrådsmøde i Viborg lørdag den 13.
marts 2021.
c. Andet
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 1 2021 Fyens Stift (2021 - 3631)
Bilag:
Aktdokument, 10.02.2021 - Brev til alle stiftsråd og
alle biskopper med besked om, at fælles
Stiftsrådsmøde den 13. marts 2021 gennemføres,
såfremt det er muligt

Formanden orienterede fra det seneste møde i
kommunikationsudvalget, hvor fokus blandt andet
var på kommunikationen ud mod medlemmer af
folkekirken. Tillægget Kirkens Veje udkommer
sammen med Fyens Stifttidende og Fyns Amtsavis
søndag den 28. februar 2021.
Biskoppen supplerede med at fortælle, at
biskoppens nyhedsbrev i nær fremtid ændrer
opsætning, så det også bliver muligt for private
personer i og uden for menighedsrådene at tegne et
digitalt abonnement.
Kontorchefen supplerede med, at der p.t. pågår et
arbejde med udvikling af den digitale arbejdsplads
herunder en ajourføring af de nuværende
vejledningsindhold.
Fra projektet "Kirkerum på Nyt OUH" orienterede
formanden om, at arbejdet med at få udsmykket og
møbleret kirkerummet var gået i gang f.s.v.a. kontakt
til mulige kunstnere og ikke mindst ansøgning om
fondsmidler til finansiering heraf.
Himmelske dage afholdes i 2022 i Roskilde stift.
Stiftsrådet vil løbende blive holdt orienteret om
programarbejdet.
Det fælles stiftsrådsmøde i Viborg er berammet til

den 13. marts. Det må forventes at mødet afholdes
virtuelt, og at der i uge 9 går yderligere information
ud fra Viborg stift om, hvordan man tilmelder og
logger sig på det virtuelle møde. Stiftsrådet vil blive
holdt orienteret.
Afslutningsvist orienterede formanden om, at det
planlagte opstartsarrangement for "Kirken på
landet" er blevet udskudt pga coronasituationen.
13 - Indkomne punkter fra stiftsrådsmedlemmer

Hanne Møller Wolfsberg havde bedt om ordet.
HWM foreslog, at stiftsrådet inden valgperiodens
udløb får en længere temadrøftelse under
overskriften "Folkekirke og dialogmøde". Formen
kunne være som et temapunkt på et ordinært møde
eller som et decideret temamøde a la dem
stiftsrådet tidligere har holdt.
HWM stillede sig til rådighed for planlægningen af
temadrøftelsen. HWM anbefalede endvidere
stiftsrådets medlemmer at orientere i sig i
videomaterialet fra Folkekirke og religionsmøde og
Folkekirkens Migrantsamarbejde. Klik evt. på linket;
Folkekirkens Migrantsamarbejde - YouTube

14 - Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

15 - Mødedatoer i 2021

Onsdag den 5. maj kl. 13.00
Onsdag den 1. september kl. 15.00
Onsdag den 17. november (tentativ - nyt råd)
kl.15.00
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