Referat af EXTRA-stiftsrådsmøde den 29. juni 2020 kl. 13.00 til 15.00
i Sankt Knudssalen i domkirkens sognehus.
Mødet afholdes for at behandle indkomne ansøgninger, som ikke kunne behandles på skypemødet den 6.
maj 2020. Næste ordinære stiftsrådsmøde er den 3. september 2020.
Deltagere: Tine Lindhardt, Regina Ljung, Søren-Herluf Sørensen, Erik Vind, Ester Larsen, Poul Juul, Doris
Mogensen, Ole, Nielsen, Mikael Krarup
Afbud: Tom Søgaard, Hanne Wolfsberg, Lars Ole Jonssen, Adam Torp, Erik Witten, Jesper Fabricius, Kjeld
Danielsen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ansøgning til stiftsrådet / Det Mellemkirkelige
Stiftsudvalg
Der søges om støtte til "Tænketanken vedr.
forfulgte kristne". Der søges om kr. 5.000 hvert år i 3
år.

Referat
Godkendt
Imødekommes som ansøgt

3. Ansøgning til stiftsråd Fyns stift og Danmissions
Pakistankreds
Der søges om støtte til projektet "Glokal" Kirke. Der
er ikke angivet et beløb.
Bilagene er vedhæftet som selvstændige filer mailen med
dagsorden
4. - Inspirationsdage for migrantpræster 2020 +
forespørgsel om overførelse af støttebeløb til 2021
Rådet skal forholde sig til om man er indstillet på at
overføre det ydede støttebeløb til 2021.

Imødekommes med kr. 10.000.

5. Bibliarium - Udfyldende oplysninger om
økonomien i ansøgning om Bibliarium samt
anmodning om tilbagemelding
Stiftsrådet udskød på sit sidste møde behandlingen
Punktet udsættes til der kan holdes et fysisk møde.
af ansøgningen om støtte til projektet vedr.
etablering af et bibliarium.
Der blev efterfølgende udsendt udfyldende
oplysninger om økonomien i projektet.
Bilag:
Udfyldende oplysninger om økonomi,
opdateret driftsbudget bibliarium, 200227
Organisering af Bibliarium

Ansøgningen blev sat til afstemning.
6 stemte for
3 stemte imod.

Ja, beløbet kan overføres til 2021.

Ansøgningen om lån på kr. 1.5 mio i
stiftsmidlerne med en samlet
afviklingsperiode på 20 år imødekommes
under forudsætning af,
 at der via omprioriteringspuljen
gives driftsstøtte som beskrevet i
projektbeskrivelsen,
 at størsteparten af stiftsrådene
tilslutter sig ansøgningen
 og at præsidiet tager initiativ til, at
styregruppe og arbejdsgruppe
suppleres med repræsentanter fra
de vestdanske stifter således at
projektet forankres som et
landsdækkende initiativ

6. Dåbskonference 19. september 2020
Den planlagte dåbskonference i september 2020 er
aflyst. Rådet skal forholde sig til om man fastholder
sit tilsagn om støtte.
7. Ansøgning – ”Projekt præst for et døgn – 24 timer i
Fyens Stift”
Religionspædagog Hanne Uhre og
Uddannelseskoordinator Torkil Jensen søger om kr.
25.000 til gennemførsel af projektet ”Præst for et døgn –
24 timer i Fyens Stift”. NYT bilag

8. Ansøgning FTS – Svendborg.
Der søges om kr. 4.000 til indkøb af Ipad(s) til brug for
online-undervisning. NYT bilag
9. Indbydelse og program til Konference i Vejle den
5. og 6. november 2020 med temaet: "Forholdet
mellem tilsyn og ledelse"
10. Kort orientering fra formand og biskop

11. Eventuelt

Stiftsrådet fastholder sit tilsagn om støtte til
konferencen.

Stiftsrådet imødekom, at udgifterne til
projektet kan tages over driftsrammen til
religionspædagogiske aktiviteter. Evt.
merforbrug i 2020 og 2021 vil blive dækket
via omprioritering inden for det samlede
budget eller via overførte midler. Fra 2022
vil der skulle budgetteres med aktiviteten
inden for den religionspædagogiske
driftsramme.
Ansøgningen imødekommes med kr.
4.000,00
Ester Larsen tilmeldes som stiftsrådets
repræsentant.

Stiftsårbogen er i proces. Formatet og
papirkvaliteten bliver anderledes end
tidligere. Titlen bliver ”Hvad corona lærte
os?”
Fælles ”post-corona – refleksioner og
erfaringsopsamling” vil blive initieret af
biskoppen i forbindelse med årets stiftsdag.
Invitation og tilmelding til Landemode og
stiftsdag er udsendt med biskoppens
nyhedsbrev. Kirkeministeren er inviteret
som gæstetaler. Gudstjenesten vil grundet
coronarestriktioner blive holdt i 3 kirker i
centrum. Frokosten og stiftsdag holdes i år
på HCA. Ændringer kan forekomme, hvis der
sker ændringer i nugældende restriktioner.
Mikael og Doris orienterede fra TUF
(Teologisk undervisning Fyn). Der er p.t. 28
tilmeldte. Forløbet starter den 12.
september.

