Til stiftsrådet

Den 16-09-2019/LCK
Sagsnr. 2019 - 1523
Akt. nr. 614549

Udskrivning af bindende bidrag til kirkelige stiftsaktiviteter i 2020 – dagsordenens
pkt. 5 a.
Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om udskrivning af et
bindende stiftsbidrag til finansiering af aktiviteter i Stiftet jf. Økonomilovens § 23 a.
I fortsættelse af det på stiftsrådsmødet den 19. februar 2019 godkendte foreløbige
budget for 2020, og i fortsættelse af de vedtagne tilretninger af budgettet på mødet
den 28. maj 2019 og d.d., skal stiftet foreslå følgende endelig budget for 2020:
Det reviderede budget for 2020 ser herefter ud som følger:




















Stiftsmagasin 2020
Stiftsdag 2020
Genforeningen 2020
drift af HASK
Supervisionspulje
Introduktionskurser i Wittenberg
Kommunikation
Projektkoordinator
Fokusområde, migrant
Kirkemusikalsk satsning 2019-2021
Stiftsudvalg for mission
Stiftsudvalg for diakoni
Stiftsudvalget unge og kirke, SUK
Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde
Stiftsudvalget – nyspirituelle
Stiftsudvalget gudstjenesteliv
Stiftsudvalg for særlig undervisning SUFO
Stiftsudvalg for religionspædagogik
Kirkemusikudvalg
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Stiftsudvalg for mellemkirkeligt arbejde
Stiftskonvent for præster
Emerituskonvent
Fællesmøde for præster og organister
Fællesmøde for præster og læger
Stiftsmøde
Pulje til nye tiltag, udvalg og individuelle ansøgninger
ekstraordinære møder og rejser for formand mv.
kontingent Teologi for Voksne
Præstepraktik

kr. 100.000
kr. 325.000
kr.
8.000
kr.
8.000
kr.
8.000
kr. 30.000
kr. 1.154.500
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 40.000

Udgifter i alt

kr.4.750.000

Bindende stiftsbidrag 2020

kr. 3.000.000

Stiftet forventeret overskud på stiftsbidraget i 2019 på kr. 1.750.000, som overføres til
2020.
Stiftet skal indstille til biskoppen og de læge repræsentanter i stiftsrådet:





at revideret budget for 2020 på kr.4.745.000 godkendes
at stiftsbidraget udmeldes på baggrund af et budget for 2020 på kr. 3.000.000,at biskoppen bemyndigedes til at behandle og godkende ansøgninger på op
til kr. 5.000 af puljen til nye tiltag.
at biskoppen og formanden bemyndigedes til at behandle og godkende
ansøgninger på op til kr. 25.000 af puljen til nye tiltag.

