Beslutningsprotokollat
stiftsrådsmøde den 23. februar 2021

Den 23-02-2021 /LCK
Sagsnr. 2021 - 1042
Akt. nr. 1285253

Tilstede: Robert Strandgaard Andersen, Søren Kallestrup, Erik Kring Olesen, Marianne
Christiansen, Grete Wigh-Poulsen, Bent Kronborg Andersen, Karsten Højrup Petersen,
Alex Harttung, Torben Hjul Andersen, Mogens Lützen, Hans Havelund, Ejner Egtved
og Per Søgaard.
Afbud fra: Hasse Neldeberg Jørgensen og Ove Steiner Rasmussen,

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.
2

Opfølgning på protokollat fra mødet den 1. december 2020 og siden sidst ved
formanden.

Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til protokollatet og tog formandens skriftlige
orientering til efterretning.
3

Siden sidst ved biskoppen.

Stiftsrådet tog biskoppens skriftlige og mundtlige orientering til efterretning.

4 Stiftsmidler
a) Godkendelse af årsredegørelse og årsrapport for 2020
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Stiftsrådet godkendte årsredegørelsen og årsrapporten.
b) Fastsættelse af a’conto indlånsrente for 2022

Stiftsrådet fastsatte indlånsrenten til 0,5 % i 2022.
c) Fastsættelse af udlånsrente for 2022

Stiftsrådet fastsatte udlånsrenten til 1,0 % i 2022.
d) Afkastrapportering fra Jyske Bank

Stifterådet tog afkastrapporteringen til efterretning.
e) Sidens sidst ved stiftsrådets repræsentant i den fælles kapitalbestyrelse

Stiftsrådet tog Søren Kallestrups skriftlige og mundtlige orientering til efterretning.
f)

Oversigter over bevilgede lån og frigivne kapitaler

Stiftsrådet tog oversigten over frigivne kapitaler og bevilgede lån i 2021 til
efterretning.
5 Stiftsbidraget
a) Godkendelse af årsrapporter fra stiftsudvalgene

Stiftsrådet godkendte udvalgenes årsrapporter. Stiftsrådet kvitterede for udvalgenes
indsats i 2020.
b) Godkendelse af kommissorium for stiftsudvalget for kirkemusik

Stiftsrådet gennemgik kommissoriet. Stiftsrådet foreslog følgende:
Målgruppen for de enkelte aktiviteter kan overvejes tydeliggjort. Samarbejdet med
musikskoler, folkekirkens ungdomskor, orgelspireprojektet kunne også med fordel
indarbejdes. Nyt forslag til kommissorium imødeses.

c) Godkendelse af kommissorium for stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og
Religionsmøde

Stiftsrådet godkendte det opdaterede kommissorium.
d) Oversigt over biskoppens og stiftsrådsformandens bevilgede og afslåede ansøgninger
i 2020

Stiftsrådet tog oversigten til efterretning.
e) Godkendelse af årsregnskab og årsrapport for 2020

Stiftsrådet godkendte årsregnskabet. Stiftsrådet bemyndigede formanden og
biskoppen til at godkende og underskrive årsrapporten for 2020.
f)

Godkendelse af oplæg og økonomisk ramme vedrørende stiftets 100 års jubilæum i
2022 fra den nedsatte jubilæums-arbejdsgruppe

Stiftsrådet godkendte en økonomisk ramme for fejring af jubilæet på kr. 250.000.
Beløbet forudsættes afholdt af den af stiftsrådet afsatte ramme for individuelle
ansøgninger i 2021 og 2022.
Stiftsrådet godkendte styregruppens indstilling om tiltag, og disses forankring, i
anledning af jubilæet med følgende bemærkninger:
Ad 1: Overvej evt. at udgive en cd med salmen eller kantaten.
Ad 4: Overvej mere tid til præsentation af kirkerne.
Ad målgruppen for projektet: Primært internt for menighedsrådsmedlemmer og
ansatte. I forhold til den mere eksterne markering, forudsættes dette at ske i
samarbejde med Roskilde og Københavns stifter der tillige har 100 års jubilæum. Evt.
fælles markering i Landstingssalen.
Styregruppen er tovholder på den videre proces. Stiftsrådet vil løbende blive
orienteret om projekternes fremdrift.

g) Ansøgning om forlængelse af Orgelspire-projektet i årene 2022 og 2023

Stiftsrådet godkendte at orgelspireprojektet forlænges med 2 år frem til og med 2023,
indenfor en økonomisk ramme på op til 175.000 kr. pr. år. Herefter forventes projektet

videreført lokalt.
h) Godkendelse af revideret budget 2021

Stiftsrådet godkendte det reviderede budget for 2021 på kr. 4.044.450.
i)

Godkendelse af økonomisk ramme for budget 2022

Stiftsrådet godkendte at stiftsbidraget i 2022 udmeldes på baggrund af et budget på
kr. 3.000.000, svarende til en anslået stiftsbidragsprocent på 0,60.
6

Sidens sidst ved stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet

Søren Kallestrup oplyste at der ikke har været afholdt møde i budgetsamrådet siden
sidste stiftsrådsmøde. Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal se på
præmiebetalingerne til selvforsikringsordningen.

7

Udpegning af menighedsrådsmedlem til kirkemusikskolernes ”Aftagerpanel”

Stiftsrådet udpegede Mogens Lützen som medlem for en to-årig periode (2021 og
2022).

8

Stiftsrådenes fællesmøde i Viborg stift den 13. marts 2021

Stiftsrådet tog orienteringen fra Viborg stiftsråd til efterretning.
9
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