
 

 

Ribe Landevej 35-37 Telefon Telefax E-mail: Internet 
6100 Haderslev 74 52 20 25 74 53 36 06 kmhad@km.dk hjemmeside: 
    www.haderslevstift.dk 

Den 21-02-2017/ LCK 
 Sagsnr. 16/7563  

Løbenr. 21966/17 
 

 
 

Beslutningsprotokollat 
stiftsrådsmøde den 21. februar 2017 

 
Tilstede: Dorte Tungelund, Ebbe Ejlertsen, Erik Olesen, Niels Hørlyck, Karen Sundbøll, Marius 
Nørgaard, Knud Erik Hansen, Anne Margrethe Hvas, og Marianne Christiansen (deltog ikke i 
behandling af punkt 3 f). 
 
Afbud fra: Esther Jensen, Hans Havelund, Lone K. Jensen, Torben Hjul Andersen og Lars 
Seeberg. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Efter udsendelse af dagsordenen er der indkommet to ansøgninger om støtte fra stiftsbidraget. 
Ansøgning fra Maria Hiort Petersen og ansøgning fra Fredericia Byorkester henvistes til 
behandling i reformationsudvalget. 
 

2. Opfølgning på beslutningsprotokollat fra sidste møde den 6/12 2016 

Ingen bemærkninger til protokollatet. 
 

3. Stiftsbidraget 
a) Årsrapporterne fra diakoniudvalget, SUK, stiftsudvalget for mødet med det nyspirituelle, 

religionspædagogisk udvalg, det mellemkirkelige udvalg, missionsudvalget, folkekirke og 
religionsmøde, HASK, værkstedet gudstjenesteliv, reformationsudvalget, 
kommunikationsmedarbejder Birthe Jørgensen, asylkoordinator Birgitte Daabeck blev 
godkendt.  

b) Årsregnskabet for 2016, udvisende et overskud på 401.374 kr. blev godkendt. Formanden og 
biskoppen bemyndigedes til at underskrive årsrapporten. 

c) Det reviderede budget for 2017 på kr. stor 3.401.374 blev godkendt. Biskoppen bemyndigedes 
til at behandle og godkende ansøgninger på op til kr. 5.000 af puljen til nye tiltag og af puljen 
stiftsfondsmidler. Biskoppen og formanden bemyndigedes til at behandle og godkende 
ansøgninger på op til kr. 25.000 af puljen til nye tiltag og af puljen stiftsfondsmidler. 

d) Det foreløbige budget for 2018 kr. stor 3.000.000 blev godkendt. Biskoppen bemyndigedes til 
at behandle og godkende ansøgninger på op til kr. 5.000 af puljen til nye tiltag og af puljen 
stiftsfondsmidler. Biskoppen og formanden bemyndigedes til at behandle og godkende 
ansøgninger på op til kr. 25.000 af puljen til nye tiltag og af puljen stiftsfondsmidler. 

e) Ebbe Ejlertsen gennemgik oversigten over bevilgede ansøgninger, i perioden 2010-2017, fra 
omprioriteringspuljen. Stiftets muligheder for at ansøge midler fra puljen blev drøftet.  



 

f) Afslag til Louise Svane på hendes ansøgning om kr. 100.000 til udgivelse af 100 nye salmer 
på You Tube. Godt projekt, men det falder uden for stiftsbidragets anvendelsesområde. 

g) Ansøgning fra asylkoordinator Birgitte Daabeck om kr. 30.000 til pilotprojekt om afholdelse 
af seminar om mentorskab i relation til flygtninge/integration blev imødekommet. 
 

4. Stiftsmidler. 
a) afkastrapportering fra Jyske Bank for januar 2017 blev taget til efterretning. 
b) Oversigterne for 2016 og 2017 over de urealiserede kurstab/-gevinster, bevilgede lån og 

frigivne kapitaler blev taget til efterretning. 
c) Årsredegørelsen og årsrapporten for 2016 blev godkendt. Formanden underskriver årsrapport 

for 2016. 
d) Indlånsrenten for 2018 fastsattes til 1,25 %  
e) Udlånsrenten for 2018 fastsattes til 2,0 %  
f) Niels Hørlyck oplyste at udbuddet var overstået. Der var valgt tre nye kapitalforvaltere. 

Administrator var den samme. Der udsendes ikke længere nyhedsbreve fra 
bestyrelsesmøderne. 
 

5. Det reviderede diætnotat af 15/2 2017 blev godkendt.  
 

6. Det ekstraordinære stiftsrådsmøde den 21/3 2017 fastholdes foreløbigt. Der forsøges at finde 
et tidspunkt efter den 7/9 til et ekstraordinært stiftsrådsmøde før mødet i budgetsamrådet den 
14/9. Mødet den 12 september 2017 fastholdes indtil anden dato er fundet. 
 

Sager til orientering/drøftelse: 
 
7. Præster uden grænser – missionsudvalget. 

Marianne Christiansen oplyste at det er en ide der er udviklet i samarbejde med 
missionsselskaberne. Tanken er at tilbyde præster fra stiftet et studieophold, i form af 
udveksling og undervisning, i en kortere periode på f.eks. tre måneder. Biskoppen vender 
tilbage med en konkret ansøgning til næste stiftsrådsmøde. 
 

8. Kirke på landet. 
Marianne Christiansen redegjorde for ”kirke på landet” i Haderslev stift. Arbejdet er kommet 
godt i gang. 

 

9. Fællesmødet i Vejle den 3. og 4. februar 2017 - Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 
Dorthe Tungelund fortalte om fællesmødet. Det Mellemkirkelige Råds arbejdede for et stadig 
større samarbejde på tværs af kirker.  
 

10. Siden sidst 
Marianne Christiansen fortalte om trosfrihedsprojektet. Projektet skal gerne kunne udvides til 
andre af Røde Kors institutioner, sprogskoler, mv.. Der kommer en ansøgning herom. 
Der kommer muligvis en ansøgning om støtte til et alsangsprojekt. 
Alle stiftsudvalg samles til økonomimøde i stiftet i april måned 
 

11. Evt. 



 

Intet. 
 


