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Referat af møde møde i Ribe Stiftsråd 
 
 
 
Dato : 5. september 2017 kl. 15:00 
Sted : Ribe Stift, Korsbrødregade 7, Ribe Landemodesalen 
Møde : 15 
 
Mødedeltagere: Elof Westergaard, Gitte Schulz Petersen Clausen, Karen-Lena Randrup, Bent Karl Nielsen, 
Else Marie Riis Madsen, Peter Hundebøll, Johannes Johansen Lund, Jens Kirk, Hans Christian Dalgaard Han-
sen, Jens Torkild Bak, Kræn Christensen, Per Bach, Ingrid Lisby Schmidt og Gert Nicolajsen. 
 
Afbud: Per Bach 
 

Dagsorden 
 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsordenen 
 
  Dagsordenen blev godkendt. Det blev be-

sluttet, at punkt 2 drøftes som det sidste 
punkt på dagsordenen. 
 

2.Temadrøftelse: Evaluering af stiftsrådet 
2.1. Tilbagemeldinger på arbejdet i stiftsrådet de 

seneste 4 år. 
Der kom følgende punkter: 
 
 Godt samarbejde med den nye biskop 
 Der blev bordet rundt takket for et 

godt samarbejde 
 Stiftsrådet har fået en stigende betyd-

ning og er blevet en platform for stra-
tegiske beslutninger 

 Godt, at ”Unge og Kirke” er kommet 
ind som udvalg under stiftsrådet 

 Det er vigtigt at der er kommunikation 
fra menighedsrådet, til provstiudvalget 
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stiftsråd og Kirkeministerium 
 Man bør lave en ordbog for termer for 

stiftsrådets opgavefelt. 
 Det er godt med debatforum 
 Det er vigtigt med sammenhæng mel-

lem stiftsråd og provstiudvalg. 
 Forslag om, at der udarbejdes en for-

mandsberetning til brug i forbindelse 
med valget. 

 Det er godt, at medlemmerne bræn-
der for arbejdet. 

 Det er vigtigt med en løbende udskift-
ning af medlemmerne med henblik på 
at kunne generere nye ideer. 

 Der er en god stemning i stiftsrådet og 
alle bidrager. 

 Stiftsrådene skal også være med til at 
understøtte det kirkelige budskab. 

 
3. Økonomi 
 
3.1. Drøftelse af dagsorden for budgetsamråd 

den 14. september 2017 
 
Bilag 3.1. a ”Budgetsamrådet” v. Johannes 
Lund 
Bilag 3.1.b Ansøgninger til omprioriterings-
puljen 
 

Johannes Lund orienterede om arbejdet i 
budgetsamrådet og gennemgik ansøgnin-
gerne. 
 
Der var følgende bemærkninger: 
 
Ansøgning 3: Bør kunne finansieres lokalt. 
Ansøgning 4: Ok 
Ansøgning 5: Ok 
Ansøgning 6: Ok 
Ansøgning 7: Bør kunne finansieres lokalt. 
Ansøgning 8: Ok 
Ansøgning 9: Ok 
Ansøgning 10: Bør kontakte kirkemusik-
skolerne med henblik på at indgå i strate-
giarbejdet. 
Ansøgning 11: Budgettet undersøges. Vig-
tigt at få et overblik over hvem, der laver 
hvad på migrantområdet. 
Ansøgning 12: Ok. Det er fremtiden. Det 
bør overvejes hvordan kommunikations-
opgaven varetages. 
Ansøgning 13: Nej 
Ansøgning 14: Ok 
Ansøgning 15: Ok 
Ansøgning 16: Ok 
Ansøgning 17: Ok 
Ansøgning 18: Hastigheden skal øges 
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Ansøgning 19: Ok 
Ansøgning 20: Ok 
 

3.2. Budget og drift for det bindende stiftsbidrag 
2017 
 
Mellemkirkeligt udvalg har fået tildelt yderli-
gere 9.000,- kr. jf. mailkorrespondance i 
stiftsrådet den 13/6-2017. 
 
Bilag 3.2.a – Budget 2017 og drift indtil 25/8-
2017 
Bilag 3.2.b – Mailkorrespondance af 13. juni 
2017 
 

 
Jette Jepsen gennemgik budget og drift for 
det bindende stiftsbidrag. 
 
Det blev besluttet, at der bliver omposte-
ret ca. 30.000 kr. fra budgettet, således at 
et besøg fra pastoralseminaret på 30 per-
soner kan finansieres af det bindende 
stiftsbidrag. 
 
 

3.3. Orientering om indlån og udlån 2017 
 
Bilag 3.3.a. Udlåns- og indlånslister 2017 
indtil 25/8-2017 
 

 
Jette Jepsen orienterede om ind og udlån. 

4. Ansøgninger 
 
4.1. Ansøgning om støtte til Folkekirken som en 

attraktiv arbejdsplads 
 
Formålet med projektet er at få flere egnede 
ansøgere til stillinger som præst i Folkekirken 
ved at være repræsenteret på studiemesser 
rundt om i Danmark 
 
Ribe Stiftsråd bevilgede på sit møde den 31. 
august 2016 30.000 kr. til projektet med en 
opfordring til fremadrettet til at søge Fælles-
fonden, Budgetsamrådet om støtte, såfremt 
udvalget fremover skal være repræsenteret 
på landets uddannelsesmesser.  
 
Det er formandskabets holdning, at projektet 
bør finansieres af fællesfonden. På den bag-
grund indstiller formandsskabet projektet til 
afslag. 
 
Bilag 4.1.a: Ansøgning om støtte til projektet 
”Folkekirken som attraktiv arbejdsplads – 
Folkekirken på uddannelsesmesse 2018” 
Bilag 4.1.b: Evaluering af Folkekirken som 
attraktiv arbejdsplads 2017 
Bilag4.1.c: Evaluering af foreløbig indsats 
2017 

 
Besluttet som indstillet. 
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4.2. Ansøgning om støtte til konference for 

kristne og muslimske ledere i Danmark 2017 
 
Kristent-Muslimsk Samtaleforum har frem-
sendt en ansøgning om støtte til årets konfe-
rence, som afholdes den 11. november 2017. 
Temaet for årets konference er ”Religiøs Di-
gital Dannelse”. 
 
Ribe Stiftsråd har igennem en årrække bevil-
get 3.000 kr. årligt til konferencen. 
 
Biskoppen er inviteret. 
 
Formandskabet indstiller, at der i lighed med 
tidligere år ydes et tilskud på 3.000 kr. 
 
Bilag 4.2.a. Ansøgning om økonomisk støtte 
til konference for kristne og muslimske ledere 
i Danmark 2017 
 

 
Besluttet som indstillet. 

5. Høringer  
5.1. Høring om ændring af bekendtgørelse om 

bestyrelse af kirke- og præsteembedekapita-
len – nye instrumenter til risikoafdækning. 
 
Kirkeministeriet har fremsendt et forslag til 
ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af 
kirke- og præsteembedekapitalen i høring. 
 
Administrativ indstilling: ingen bemærknin-
ger til det fremsendte. 
 
Bilag 5.1.a: Høring om ændring af bekendt-
gørelse om bestyrelse af kirke- og præsteem-
bedekapitalen – nye instrumenter til risikoaf-
dækning. 
 

 
Ingen bemærkninger til bekendtgørelsen. 

5.2.  Høring om betænkning nr. 1567 om menig-
hedsrådsvalg i fremtiden. 
 
Der er fremsendt en betænkning i høring om 
fremtidens menighedsrådsvalg, som foreslår, 
at man fremover anvender valgforsamling til 
menighedsråd med mulighed for at udløse et 
afstemningsvalg. 
 
Bilag 5.2.a: Biskoppens udkast til høringssvar 

 
Der udarbejdes et fælles svar fra biskop og 
stiftsråd. 
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6. Orientering fra formand og biskop 
 

 

6.1. Orientering fra formanden for stiftsrådet 
 
 

 
Orientering om samarbejdet mellem Aal-
borg, Viborg og Ribe Stifter om kirken på 
landet og tilskud til projektet ”Kirken i 
sommerlandet” 
 

6.2. Orientering fra biskoppen 
 

Biskoppen orienterede om: 
 Modtagelse af nye præster 
 Projekt om hvordan konsulentord-

ningen skal se ud i fremtiden. 
 Der er fokus på omfordeling af 

præstenormeringen, som betyder, 
at Ribe Stift skal aflevere 2,38 års-
værk inden for de næste 4 år. 

 Større frihed til menighedsrådene 
betyder nødvendigheden af et en 
ny form for tilsyn, for sikre kultur-
arv og tradition. Dette skal under-
støttes af et vidensløft på alle ni-
veauer. 
 

6.3. Orientering fra møde i Budgetsamråd  
 

Ingen bemærkninger. 

6.4. Orientering fra møde i Den Fælles Kapitalfor-
valtning 
 
Bilag 6.5.a – Beholdningsoversigt 30/6-17 + 
overbliksark fra Jyske Bank. 
 

Der har været møde med de nye kapital-
forvaltere for anden gang. På helårsbasis 
regner de med et afkast på 1,4% 

7. Orientering fra udvalgene under Stiftsrådet 
 

 

6.1. Orientering. 
 
 

 
Torkild Bak orienterede om folkemødet. 
Programmet blev omdelt. Det blev oplyst, 
at programmet også kan hentes som pdf-
fil på Reformationsfejringens hjemmeside. 
 
Jens Kirk orienterede om bogen ”Grev-
skrift eller…? fra Foreningen af kirkegårds-
kultur, som er et godt bidrag til de lokale 
drøftelser. 
 

7. Invitation til provstiudvalgskonference  
7.1. Landsforeningen af menighedsråd inviterer 

stiftsrådsmedlemmerne til en provstiud-
 
Orienteret. 



 

CVR nr. 57244615 ∙ www.ribestift.dk 
 

∙ e-mail: kmrib@km.dk ∙ 
 

EAN nr. 5798000818743 
 

 

valgskonference lørdag den 30. september 
2017 i Fredericia. 
 
Indbydelsen er fremsendt til stiftsrådsmed-
lemmerne den 24. august 2017.  
 

8. Mødedatoer i 2017 
 

 

 Tirsdag den 7. november kl. 16 – budget 
2018. Nyt stiftsråd tiltræder. 
 
Stiftsrådenes fællesmøde afholdes af Lol-
land-Falster stift 
den 7. oktober 2017 i Maribo.  
 

Orienteret 

9. Eventuelt 
 

 

  
 

Der var intet under eventuelt. 
 

 


