Dok.nr. 54567/14

Beslutningsreferat
af møde i Stiftsrådet
den 8. maj 2014
Sted

Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør

Mødedeltagere

Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst
Birgit Hasselager, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst
Bodil Olesen, Verner Hylby - Rudersdal provsti, Hans-Henrik Nielsen - Ballerup-Furesø provsti, Otto Rühl - Helsingør provsti, Steen
Rune - Fredensborg provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti,
Ralf Amstrup - Høje Taastrup provsti, Bent Peetz - Frederiksværk
provsti og Tove F. Buch - Gladsaxe-Herlev og Flemming Petersen,
Rødovre-Hvidovre provsti
Jens Bache - Gentofte provsti, Søren Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby
provsti, Verner Bech - Hillerød provsti og Eli Hagerup - Glostrup
provsti

Afbud
Fraværende uden
afbud
Fra stiftsadministrationen

Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard, stiftsfuldmægtig Thorkil Bo
Jørgensen og økonomifuldmægtig Morten Stützer

DAGSORDEN
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

BESLUTNINGSREFERAT
Dagsordenen blev godkendt

- ved formanden

Formanden omtalte møde i budgetfølgegruppen.

- ved biskoppen

Biskoppen oplyste, at provsterne den 12. maj
2014 vil drøfte anvendelse af stiftsbidraget og
størrelsen heraf m.v.
Folk & Kirke og Stiftsmagasinet er udkommet.

3

- ved stiftskontorchefen

Stiftskontorchefen omtalte Forsikringsenhedens
(stiftsadministrationerne i Helsingør og København) opgaver - særlig behandlingen af de
mange anmeldelser af stormskader.

Forretningsorden for Stiftsrådet

Formanden foreslog en præcisering af forretningsordenens § 7 vedrørende indkaldelse af
stedfortrædere.

Det blev besluttet, at § 7, stk. 4 formuleres således:
”Hvis et medlem af Stiftsrådet har forfald, kan
stedfortræderen indkaldes.”
4

Status for stiftsmidlerne
Bilag:
- Kapitalopgørelse for Helsingør Stift
- Oversigt over stiftsmiddellån / restbevillinger
- Likviditetsbudget
- Bevilgede stiftsmiddellån siden sidste møde

5

Økonomifuldmægtigen kommenterede det udsendte materiale.

Det bindende stiftsbidrag
Bilag:
- Revideret budget for 2014, hvoraf
det som tidligere aftalt fremgår, at
der er afsat 50.000 kr. til det religionspædagogiske udviklingsprojekt
vedrørende kortfilm, og at der er afsat 150.000 kr. til andre udviklingsprojekter
- Regnskab og budgetopfølgning pr.
31.3.2014

Økonomifuldmægtigen kommenterede det udsendte materiale.

6

Den fælles kapitalforvaltning

Dagsordenpunktet udskydes til mødet den 22.
maj 2014.

7

Idéudvalget

Der er aftalt møde i udvalget den 22. maj 2014,
kl. 14.30.

8

Støtteudvalget

Biskoppen orienterede om mødet den 8. maj
2014 - og omtalte i denne forbindelse, at biskopperne har taget initiativ til, at der oprettes
en landsdækkende teologisk studiefond for præster.

9

Mellemkirkeligt Udvalg

Domprovsten orientererede om udvalgets møde
den 6. maj 2014. Udvalget planlægger en ny
konference om forfulgte kristne.

10

Udvalget om Religions- og Kulturmøde

Lisbeth Munk Madsen orienterede om udvalgtes arbejde, herunder om kontakt til tilsvarende
udvalg i nabostifterne og om planlægning af en
spørgeskemaundersøgelse.

11

Udvalg i Helsingør Stift

Dagsordenpunktet udsættes til mødet den 22.
maj 2014.

12

Medlemskab af Danske Kirkers
Råd

Sagen blev drøftet på Mellemkirkeligt Udvalgs
møde den 6. maj 2014.

a)

Drøftelse af hvorvidt Helsingør Stift
fortsat skal være medlem af Danske
Kirkers Råd

Domprovsten begrundede Mellemkirkeligt Udvalgs forslag om, at Helsingør Stift bør udtræde
af Danske Kirkers Råd:
- Vedtægtsbestemmelsen om at Danske Kirkers
Råd blandt andet har til formål at arbejde for at
sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og
lige vilkår, er problematisk i forhold til grundlovens bestemmelse om folkekirkens særstilling.
- Endvidere omtalte domprovsten udtalelser om
en stormoske i København og Danske Kirkers
Råds fokus på Grøn Kirke.
- Domprovsten fandt, at Danske Kirkers Råd i
stedet bør prioritere at arbejde med tiltag som
f.eks. fælles trosoplæring.
Birgit Hasselager og andre betonede, at Danske
Kirkers Råd er et godt forum for samarbejde
mellem alle kristne kirkesamfund.
Efter en længere drøftelse besluttede Stiftsrådet,
at Helsingør Stift fortsætter medlemskabet af
Danske Kirkers Råd, men således at stiftets repræsentanter arbejder for, at Danske Kirkers
Råd udviser imødekommenhed i relation til det
oven for nævnte.

b)

Eventuel udpegning af 2 repræsentanter fra Helsingør Stift til Økumenisk Forum under Danske Kirkers
Råd

Udpegning af repræsentanter udskydes til behandling på Stiftsrådets møde den 22. maj
2014.

13

Betænkning 1544 om Folkekirkens
styre

Formanden og biskoppen kommenterede betænkningen.
Betænkeligheder ved de nye forslag angående
bispekollegium og bloktilskud blev fremhævet.
Domprovsten nævnte kritiske ledere i de 3 store
landsdækkende dagblade.
Der blev opfordret til, at så mange som muligt
udarbejder høringssvar.

På mødet den 22. maj 2014 vil Stiftsrådet kunne
tage stilling til eventuelle foreliggende høringssvar.
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Folkekirkens Nødhjælps Råd

15

Kommende møder

Helsingør Stifts nyvalgte medlem Otto Rühl
orienterede om Folkekirkens Nødhjælps årsmøde.

Torsdag den 22. maj 2014, kl. 16.00
afholdes et særskilt møde med henblik på en principiel drøftelse af fokusområder for Stiftsrådet.
Torsdag den 11. september 2014,
kl. 16.00
Torsdag den 20. november 2014,
kl. 16.00
16

Eventuelt

Flemming Petersen ønskede en drøftelse af
Stiftsrådets kommunikation via hjemmesiden
m.v.
Punktet kommer på dagordenen for Stiftsrådets
møde den 11. september 2014.

Underskrevet af de deltagende stiftsrådsmedlemmer

