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Løbenr. 142349/17 
 

 
 
 

 
Der indkaldes hermed til møde i Haderslev Stiftsråd tirsdag den 5. december 2017 kl. 15.00. 

 
Sager til behandling/beslutning: 
 

1. Godkendelse af dagsorden v/ KS 
 

2. Godkendelse af protokollat fra mødet den 14. november 2017 v/KS 
 

3. Opfølgning på protokollat fra mødet den 26. september 2017 v/KS 
 

4. Stiftsrådets forretningsorden v/LCK 
 

5. Udpegning af en stiftsrepræsentanter til Folkekirke og REligionsmøde (bilag vedlagt) 
v/KS 
 

6. Udpegning af observatør for de ansatte kirkefunktionærer i Haderslev Stift til stiftsrådet 
v/KS 
 

7. Udpegning af repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp (bilag eftersendes) v/KS 
 

8. Nedsættelse af planlægningsgruppe - stiftsrådenes fællesmøde i Haderslev Stift 27. 
oktober 2018 v/KS 
 

9. Stiftsmidler v/ AM/LCK 
a. Afkastrapportering fra den fælles kapitalforvalter (bilag vedlagt) 
b. Oversigt over frigivne kapitaler og bevilgede lån (bilag vedlagt) 
c. Gennemgang af stiftets lånepolitik og bemyndigelser til stiftsadministrationen (se 

bilag i grupperummet) 
d. Siden sidst  

 
 



 

 

10. Stiftsbidraget v/ KS/MCH/LCK/AM 
a. Regnskabsopfølgning stiftsbidrag oktober 2017 (bilag vedlagt) 
b. Godkendelse af ”Vejledning til udvalg og ansøgere” (bilag eftersendes) 
c. Oversigt over udvalgsstruktur i andre stifter (bilag eftersendes) 
d. Oversigt over stiftsbidragsbevillinger i andre stifter (bilag eftersendes) 
e. Ansøgning fra domorganist Henrik Skærbæk om 40.000 kr. til produktion af en 

videofilm (bilag vedlagt) 
f. Ansøgning fra SUK om 40.500 kr. til studietur til Amsterdam (bilag vedlagt) 

 
Sager til orientering/drøftelse: 
 

11. Budgetsamråd 
a. Den endelige udmelding fra ministeren om fordeling af omprioriteringspuljen 

2018 v/EE 
 

12. Siden sidst v/ MCH 
a. den igangværende opgave- og budgetanalyse af stiftsadministrationerne. 
b. Udpegning af stiftsrepræsentant til Folkekirkens mellemkirkelige Råd 

 
13.   Opfølgning og orientering v/ KS 

a) Status på planlægning af fællesmødet den 24. januar 2018 
b) Opfølgning på intro-kurset den 14. november 2017 

 
14.  Evt. 
 

Mødet forventes afsluttet kl. 17.30. Efter mødet vil der være en let juleanretning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karen Sundbøll 
 
 
 
 


