Referat af stiftsrådsmødet onsdag den 15. marts 2017 kl. 13.00 – 15.30
Mødedeltagere: Erik Vind, Ester Larsen, Bente Kaysen, Grethe Jakobsen, Helga Halck, Mikael Krarup,
Erik Buch, Paul Verner Skærved, Torben Hårbøl, Birte Jacobsen, Mads Davidsen, SørenHerluf Sørensen, Lars Ole Jonssen, Regina Ljung, Tine Lindhardt
Afbud:
Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen
Fra Stiftet:
Asger Gewecke, Pernille Hach

DAGSORDEN

REFERAT

Mødet indledes med et indlæg af Sven
Scharling. Sven Scharlings indlæg tager
udgangspunkt i hans rapport om ”Kirken
udefra” Der lægges op til efterfølgende debat.
Alle fynske provster er inviteret til at deltage i
mødet med Sven Scharling
Rapporten kan hentes på følgende link:
http://www.scharling.dk/kontakt/rapporter/
1.

Godkendelse af dagsorden

2.
a.

Økonomi
Godkendelse af regnskaber for 2016
Bindende stiftsbidrag
Stiftsmidler

b.

3.

Budgetopfølgning for jan-feb. 2017 –
herunder opfølgning på Reformationsfejringens
aktiviteterne
Stiftsbidrag og budgetforslag for 2018
 Fastlæggelse af budgetrammen
(fremskrivningsprocent) for
stiftsbidrag for 2018

Godkendt med tilføjelse af punkt d. og e. under punkt
7.

Godkendt

Taget til efterretning

Udskrivningsprocenten blev fastlagt til 0,35.

Formandsskabet fremlægger nedenstående 2
forslag:
Forslag 1: Fremskrivningsprocenten fastlægges
således, at budgetrammen for udgifter afholdt
af det bindende stiftsbidrag udgør ca.kr.
2.000.000 i 2018. Det fordrer en uændret
udskrivningsprocent på 0,35% svarende til en
fremskrivningsprocent på 1,66 samt et træk på
det fremførte overskud på ca. kr. 340.000.
Forslag 2: Fremskrivningsprocenten fastlægges
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således, at budgetrammen for udgifter afholdt
af det bindende stiftsbidrag udgør ca.kr.
2.000.000 i 2018. Det fordrer en
udskrivningsprocent på 0,36% svarende til en
fremskrivningsprocent på 4,6 samt et træk på
det fremførte overskud på ca. kr. 285.000

b.

Forslag til budget 2018
Administrationen har udarbejdet for forslag til
rammebudget, som vedlægges.

4.

Stiftsmidler og kapitalforvaltning
 Fastlæggelse af ind- og udlånsrente.
Satserne i 2016 var henholdsvis 3,5 %
på indlån og 2,5%. på udlån.
I 2017 er satserne henholdsvis 1,5 %
på indlån og 2,5 % på udlån

Rammebudgettet blev godkendt. Der udestår en
drøftelse og beslutning om det fremtidige
organisering af religionspædagogiske arbejde.
Detailbudgettet for 2018 fastlægges senest på
septembermødet.

Stiftsrådet fastsatte indlånsrenten for 2018 til: 1,5%
Udlånsrenten for 2018 fastsættes til: 2,0%

Indstilling: Med udgangspunkt i det vedlagte
notat foreslås ind- og udlånsrenten for 2018
fastlagt til 1,5% og 2,0%
5.

Orientering fra formanden

6.

Orientering fra biskoppen

EV omtalte det folkekirkelige dåbsinitiativ
EV omtalte projekt/tema til landsforeningens
årsmøde om fremme samtale om tro og kristendom i
menighedsrådet
Valg til stiftsrådet – nedsættelse af valgbestyrelsen
sker på majmødet

Medlemstal
Kvartalstal fra Danmarks Statistik – hvordan så det
ud på Fyn og hvad kan man bruge tallene til?
Faktuelt flere døbte i Fyens Stift i første kvartal
2016.
Ritualer
Ritualet for vielse af 2 af samme køn optages nu i ny
udgave af salmebog fra Vaisenhusets forlag.
Præstebehov
Hver gang der er en vakantstilling i stiftet vil der sker
en konkret vurdering af om stillingen skal slås op på
identiske vilkår eller ej. Der er opleves helt klart
behov for flere præster. Da den fynske centralt
fastsatte præstenormering ligger fast, er den eneste
mulige finansieringsform for flere præstestillinger på
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på Fyn alt andet lige via lokalfinansierede
præstestillinger.

Forsøgslovgivning og fristiftsforsøg
Biskoppen orienterede om forsøgslovgivning og et
fynsk fristiftsforsøg i regi af ny lovgivning og stiftets
resultataftale med Kirkeministeriet.
2017 skal bruges til at definere og beskrive, hvad
fristiftsforsøget skal indeholde og hvordan
snitfladerne til den kommende forsøgslovgivning
skal være.
Indholdet i fristiftsforsøget skal forlods godkendes i
Kirkeministeriet.
Forsøgslovgivningen fremsættes i Folketinget 15.
marts 2017 og forventes vedtaget inden
sommerferien.
Forsøg i henhold til forsøgslovgivning og
fristiftsaftalen vil skulle løbe af stablen i 2018 og
2019.
Biskoppen orienterede om forsøgets forventede
organisering og stiftsrådets involvering i
styregruppen for fristiftsforsøget.I styregruppen vil
såvel stiftsrådsmedlemmer, præsterepræsentanter og
provster blive repræsenteret. De fortsatte drøftelser
og udpegning af stiftsrådsrepræsentanter til
styregruppen sker på maj-mødet.
Første orientering af menighedsråd sker i biskoppens
kommende nyhedsbrev.
7.

Ansøgninger

a.

Louise Svane søger om kr. 100.000 til
produktion og udgivelse af 100 nye salmer på
YouTube. Se bilag

Afvises med en begrundelse om at udbyttet ikke
synes at stå mål udgiften når det betænkes, hvad der
allerede ligger af tilgængeligt materiale på nettet.

b.

Konference for migrantpræstepar og
menighedsledere – ansøgning om sponsering.
Der søges om kr. 4.700. Stiftsrådet har tidligere
støttet. Se bilag
Ansøgning fra Landsforeningen af
menighedsråd om opbakning til
Folkekirkemødet 2017. Der søges om kr.
10.000. Se bilag
Ansøgning fra studenterpræsten på SDU om

Imødekommes
Belaster formål 78 - mellemkirkeligt/ andre tilskud

c.

d.

Imødekommes
Belaster formål 79 andet/andre tilskud

Imødekommes med en betingelse om at materialet
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tilskud til pr-materiale. Der ligger et tilbud på
kr. 39.187,50

også kan benyttes i den tilsvarende stilling på UCL
samt at de 2 studenterpræster ultimo 2017/ primo
2018 giver møde i stiftsrådet for en orientering om
arbejdet på de 2 uddannelsesinstitutioner.
Belaster formål 75 kommunikation/drift

e.

8.

Preben Berg søger på vegne af Det fynske
Ungdomsrejsekor om tilskud til korets rejse til
Wittenberg, Erfurt og Eisleben i efterårsferien
2017. Der er medsendt et budget, der udviser et
underskud på kr. 38.000,00.
Orientering fra de af rådet udpegede
medlemmer af råd og organisationer






Det mellemkirkelige råd
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirke og religionsmøde
Den fælles kapitalforvaltning
Budgetsamrådet

Imødekommes med kr. 20.000. Beløbet øremærkes
til indkøb af nodesæt.
Belaster formål 79 andet/andre tilskud

EB – orienterede fra de seneste møder i
kapitalforvaltningens bestyrelse.
BIJ – orienterede fra mødet den 3. og 4. februar i
Vejle.
HH – orienterede fra arbejdet. Herunder et møde,
hvor de udpegede stiftsrådsrepræsentanter drøfter
deres rolle
BIJ orienterede fra rådets arbejde og uddelte en
skriftlig beretning
EL – orienterede om tema og kriterier for
udmøntning af projektmidler fra udviklingsfonden.
Overordnet tema såvel som ansøgningsfrist meddeles
i efteråret. Midlerne udmøntes ved årets udgang.
EL opfordrede til at lokale initiativer allerede nu
begyndte at overveje evt. projektbeskrivelse og
ansøgning, da ansøgningsfristen typisk er kort.

9.

Orientering fra udvalg
Kommunikationsudvalg

EV orienterede fra mødet den 23. februar.
Stiftsbogen 2017 er ved at tage form. Temaet bliver
reformation.
Hjemmesiden er i 2016 blevet besøgt af 16 % flere
end året før.

Udvalg for Kirke. religion og mission
10.

Mødet med generalsekretæren for Folkekirkens
Nødhjælp måtte aflyses p.g.a.

Invitationer
Lolland Falster Stift har inviteret til fællesmøde for
alle stiftsråd den 7. oktober 2017. Stiftsrådet
opfordres til at reservere datoen.

11.

Næste møde
Onsdag den 10. maj 2017 fra 13.00 - 15.30
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12.

Onsdag den 13. september 2017 fra 13. 00 – til
15.00 (sidste ordinære møde)
Onsdag den 8. november 2017 fra 13.00 –
15.30 (OBS nyt råd)
.
Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mads Davidsen og Erik Buch forlod mødet kl. 15.30
Mødet var slut 15.45.
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13.

Godkendelse af protokollen
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