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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Torsdag d. 28. februar 2018 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5100 Odense C 
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 

Som fagligt oplæg arbejdede bestyrelsen med det nyudviklede 
samtaleoplæg til rapporten fra ”Tænketank om kirkelige handlinger – i et 
samfund med forskellige”. Rapporten omdeles på bestyrelsesmødet på 
tryk og kan desuden læses online her: 
https://religionsmoede.dk/materialer/rapporter/kirkelige-handlinger-i-det-
pluralistiske-samfund  
 
Tilstede: Michael Krogstrup Nissen og Thyra Smidt, Københavns stift; 
Judith Kobbeltvedt Madsen, Roskilde stift; Birte Jacobsen, Fyns stift; Kirsten 
Münster og Birgit Urd Andersen, Haderslev stift; Poul Erik Kammersgaard, 
Ribe stift; Karin Vestergaard, Viborg stift; Annette B. Bennedsgaard og René 
Høeg, Århus stift; Jens Knudsen, Aalborg stift; generalsekretær Kåre 
Schelde Busk. 
 
Fraværende med afbud: Biskop Marianne Christiansen; Steffen Nørregaard, 
Viborg stift; Heinrich W. Pedersen, Ribe stift; Thomas Bro Jacobsen, 
Aalborg stift; Dorte Hedegaard og Tom Friis, Lolland-Falster stift. 

 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 13. september (Best.Skr.2017-28) B. 
Godkendt. 
 

3. F&R’s økonomi 
a. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport 2017 

(Best.Skr.2018-03) B 
Generalsekretæren gennemgår årsrapporten. 
Årets resultat på 162.009 kr. skyldes primært 
medarbejderskifte i 2017. FU foreslår at 160.000 kr. 
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henlægges til aktiviteter i 2018 hhv. provstinetværk (60.000 
kr.), interne læringsforløb i Folkekirken (50.000 kr.) og 
facilitering af KMS (50.000 kr.). Det reelle resultat for 2017 
bliver således 2.009 kr. 
Bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapport 2017. 
 

b. Godkendelse og underskrivelse af Revisionsprotokollater 
vedr. årsregnskabet 2016 (Best.Skr.2018-04) B 
Godkendt og underskrevet. 
 

c. FU’s forslag til budgetrevision 2018 (Best.Skr.2018-05) I 
I 2018 udfoldes den nye handlingsplan, F&R’s nye 
medarbejder er godt i gang med arbejdet, og det har været 
mulighed for at hensætte ekstra midler til aktiviteter i 2018. 
Dette betyder samlet set et år med mulighed for flere 
aktiviteter i F&R. 
Budgetrevisionen er ellers en tilpasning til alm. 
prisudvikling. 
Bestyrelsen vedtager FU’s forslag til budgetrevision. 
 

d. Forudsætninger for F&R’s økonomi fra 2019 O 
Den nuværende bevilling fra Omprioriteringspuljen 
udløber ultimo 2018. Derfra mister F&R ca. 30% af 
budgettet, nemlig 464.000 kr., såfremt der ikke bevilliges 
nye midler. 
Der er bevilliget midler fra Omprioriteringspuljen til en 2-
årig periode, og ikke som i de foregående år til en 3-årig 
periode. Begrundelsen er, at F&R’s ansøgning er blevet 
vurderet som en genopretningsansøgning. 
 
Formandskab og generalsekretær har haft møde med 
biskop Marianne Christiansen om, hvordan der bedst søges 
om de manglende midler. Biskoppen informerede om, at 
biskopperne drøfter den fremtidige struktur vedr. 
religionsmødet i folkekirken. FU er derfor inviteret til møde 
d. 22. marts med tre biskopper til en nærmere drøftelse. For 
biskopperne er det vigtigt at sagen – religionsmødet – 
videreføres og styrkes, mens form og struktur er til debat.  
FU vil i forlængelse heraf på sit næste møde d. 16. april 
afklare, hvorvidt der sendes ansøgning til kirkeministeriet i 
form af en genopretningsansøgning eller ansøgning om 
midler fra opprioriteringspuljen. Ansøgning skal 
fremsendes til Kirkeministeriet senest 1. maj. 
Bestyrelsen giver FU mandat til at indsende denne 
ansøgning til Omprioriteringspuljen. 
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e. FU’s forslag til budget 2019 (Best.Skr.2018-05) I 

På baggrund af den uafklarede økonomiske situation har 
FU udarbejdet to budgetter, hhv. a og b, som begge 
indsendes.  
Budget a forudsætter en ny bevilling fra 
Omprioriteringspuljen i Kirkeministeriet, som vil opretholde 
den nuværende økonomi. Budget b synliggør de alvorlige 
konsekvenser, såfremt der ikke bevilliges nye midler fra 
Omprioriteringspuljen eller genopretningsmidler. I dette 
budget, hvor udgifterne er reduceret fra 1.675.000 kr. til 
1.209.500 kr. er fx løn/ansættelse af den religionsteologiske 
konsulent beskåret fra 100% til 50%, og F&R’s aktiviteter er 
drastisk reduceret.  
 
Bestyrelsen vedtog budget 2019 i hhv. en version a og b 
som fremsendes til Kirkeministeriet. 
 
 

4. Organisatorisk 
a. Forslag om vedtægtsændring (Best.Skr.2018-06) I 

Ved en fejl i 2008 er F&R’s vedtægter §1 ikke blevet ændret, da Roskilde 

Stift indtrådte i F&R. FU indstiller til bestyrelsen, at Roskilde Stift tilføjes 

F&R’s vedtægter §1. 

 
FU foreslår at ”Roskilde stiftsøvrighed” tilføjes til 
vedtægtens §1. Derved rettes op på den administrative fejl. 
Dette godkendes af bestyrelsen. Forslag til 
vedtægtsændringer indsendes til Kirkeministeriet til 
endelig godkendelse. 
 

b. Status på ny bestyrelsesperiode (Best.-Skr.2018-07) O 
Ny fireårig bestyrelsesperiode begynder pr. 1. april 2018. På mødet gives 

en status over stifternes og biskoppernes udpegning af nye 

bestyrelsesmedlemmer pt. Deadline for udpegning af nye 

bestyrelsesmedlemmer er 1. marts 2018.  

 

Formanden orienterer. 
 

c. Overgangsperiode fra gammel til ny bestyrelse I 
Nuværende bestyrelsesperiode udløber ved udgangen af marts 2018. 

Den nye bestyrelse er udpeget pr. 1. april men har først møde og 

dermed mulighed for at konstituere sig d. 29. maj. FU indstiller til 

bestyrelsen at det gamle FU er fungerende FU fra 1. april til 29. maj.  
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Bestyrelsen vedtager, at det nuværende FU fungerer indtil 
konstituering af den nye bestyrelse d. 29. maj. 
 

5. Orientering O 
a. Referat fra FU-mødet d. 28. november og 24. januar 

(Best.Skr.2017-29 + Best.Skr.2018-01)  
 
Taget til efterretning. 
 

b. Status på Stiftsdag d. 14. april 2018 (Best-Skr.2018-08)  
Invitation til konferencedagen ”Religionsmøde i dit stift! – set fra skolen, 

uddannelsesinstitutionen og hospitalet” er udarbejdet og udsendt. 

Opsamling på deltagersammensætningen fra de enkelte stifter. 

 

Generalsekretæren laver opsamling på tilmelding fra 
stifterne. 
 

c. Status på årsplan (Best.Skr.2018-09) 
 
Generalsekretæren uddybede den skriftlige status på 
årsplanen: 
 
 
Pejlemærke 1: Religionsmødet - et anliggende for alle i 
folkekirken 
 
Første læringsforløb er på vej om Yoga i folkekirken.  
Første seminar finder sted 8. juni. 
 
Det næste læringsforløb er på tegnebrættet og kommer til 
at omhandle: Skolernes juleafslutning i kirken. 
 
Nordisk Religionsdialogkonference finder sted  
22.-24. okt. i Kbh. med F&R som vært. 
 
 
Pejlemærke 2: Religionsmødet i sjælesorgen og de kirkelige 
handlinger 
 
Rapporten fra ”Tænketank om kirkelige handlinger i et 
samfund med forskellige religioner og livstydninger” er 
udkommet på tryk, og et tilhørende samtaleoplæg ligger 
på F&R’s hjemmeside. 
Måske kan stiftsudvalgene tilbyde at komme ud og 
facilitere samtalen til et provstikonvent eller lign.? 



 5 

Rapporten udsendes til de tre liturgiarbejdsgrupper, 
provster, biskopper, stiftsråd m.fl. 
F&R er på baggrund af tænketankens arbejde inviteret til 
konference om dåb (arrangeret af Københavns Universitet 
og Kirkefondet) 
 
 
Pejlemærke 3: Religionsmødet i samfundet 
 
Provstinetværk om Samfund og Religion:  
Det første provstinetværk afholdes i Maribo marts, april og 
maj. Flere er på vej. 
 
Opbygge netværk med kommunerne: 
F&R deltog d. 19. feb. i opsamlingsmøde for konference om 
åndsfrihed på Christiansborg ”Danmark (fri)t for religion”. 
F&R stillede forslag om en ny konference i samarbejde med 
Kommunernes Landsforening, hvor spørgsmålet om 
åndsfrihed udmøntes i praksis. 
 
Nedsætte en arbejdsgruppe om et religionernes råd: 
Det afventer. FU har ikke haft tid til at behandle emnet. 
 
Facilitere Kristent-Muslimsk Samtaleforum: 
Postdoc Niels Valdemar Vinding er ansat til at facilitere 
styregruppens arbejde i 2018. 
Der er 3 F&R repræsentanter i KMS styregruppe: 
Karin Vestergaard, Jørgen Bjerrum og Mia Rahr Jacobsen. 
 
På Folkemødet på Bornholm står F&R for en debat om: 
Hvad vil det gøre ved det danske samfund, hvis et 
omskærelsesforbud gennemføres? 
 
Ny studentermedarbejder Marie Skov er ansat pr. 1. nov. 
2017. Hun læser religion og dansk på Københavns 
Universitet. 
 
Årsberetning 2017 er udkommet og blev omdelt. 
 
  

d. Orientering fra stifterne ved bestyrelsesmedlemmerne 

Aarhus: Et nyt udvalg er på vej.  

Fyn: Intet.  
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Haderslev:  Inspirationsdag afholdt 3. okt. 2017 i Hammelev med temaet 
”Er vi bange for religion i det offentlige?” Oplæg om religion i 
sundheds-sektoren ved en repræsentant for Dansk 
Sygeplejeråd, fulgt at replikker fra biskop Marianne 
Christiansen og regionsrådsmedlem Niels Erik Søndergaard. 
Dernæst oplæg om religion i det kommunale rum ved 
integrationsmedarbejder Abdinoor Adam fulgt at replikker 
fra to lokalpolitikere. Opsamling ved formand for F&R 
Annette Bennedsgaard: En dansk model for sekularisering.  

  
Udvalget for F&R samt udvalget for ny spiritualitet deltager 
på stiftsdagen 17. marts med stand og workshops. 

 Projektet ”Frihed i tro og tale”, som er et undervisningstilbud 
til asylsøgere om religion og religionsfrihed i Danmark, 
udarbejdet af en asylpræst i stiftet, en imam og en 
medarbejder i Røde Kors, er nu tilgængeligt for alle, så man 
kan bruge det lokalt efter behov. Materialet er tilgængeligt 
på Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside: 
http://www.interchurch.dk/aktiviteter/migrantsamarbejde/nyhe
der-fra-migrantsamarbejdet/frihed-i-tro-og-tale  

København:  Det nye stiftsråd arbejder med et nyt kommissorium for 
stiftsudvalget, ligesom der arbejdes med stiftsudvalgets 
fremtidige sammensætning. 

Der planlægges en stiftsdag vedr. åndelighed/alternative 
livstydninger. 

I København har der været en spændende uge i FN’s World 
IInterfaith Harmony week i den første uge af februar. 

Roskilde: Provstinetværket for asylcentre fastholdes.  

Der bliver supervision af asylpræster. 

Slagelse missionshus er ”hjem” for en del asylanter. 

Din tro – min tro er også kommet til Roskilde stift. 

Lolland-F: Ingen repræsentanter grundet snevejret! 
 

Ribe: Der arbejdes med udvalgsstruktur. 
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Der er ansat en ny stiftspræst for åndeligt søgende på 75%, 
Miriam Flórez. En bestyrelse skal nedsættes for at støtte 
arbejdet. 
 
Folkekirkens Tværkulturelle Center: Der laves indsats for 
østarbejdere inden for landbruget, samt internationale 
studerende i Esbjerg.  
 
Engelske gudstjenester er undervejs i Esbjerg, hvor mange 
udlændinge arbejder inden for off shore og industri. 
 
15. sept. var der stiftsdag om dåb og konversion.  

 
Viborg:  Efterårs stiftsstævne om Sameksistens måtte vi desværre 

aflyse på grund af dårlig tilslutning. 

Arbejdsgruppen har indbudt til en dagstur til København, 
med tema: religionsmøde på gadeplan og nationalt plan. 

Arbejdsgruppen har indledt et samarbejde med to 
gymnasielærer med det mål at nytænke programmet: 
Samtalecafé om Islam og Kristendom, til brug på 
ungdomsuddannelserne. I efteråret afprøves det nye 
materiale på Ikast Brande Gymnasium. 

Den tidligere stiftspræst Nikolaj Frøkjær har fået nyt arbejde. 
Det forventes at en ny stiftspræst bliver ansat før 
sommerferien. 

Stiftsudvalget for mission, økumeni og religonsmøde og 
arbejdsgrupperne tager på studietur til Libanon, i oktober 
måned 2018. 

Aalborg: Stiftsdag i november med arbejde om stemme og krop ud 
fra kristent perspektiv. 

 Udvalget deltager på krop sind ånd messe. 

 

e. Orientering fra biskopperne 
Intet. 
 

f. Orientering fra formandsskabet 
Intet. 
 



 8 

6. Evt. og næste møde (29. maj 2018) O 
Generalsekretæren takkede for bryllupsgave. 

 
Ref. Kirsten Münster 01.03.18/ksb 

 


