
Møde i Forretningsudvalget 

11. september 2014  

 

Til stede: Anders Gadegaard, Peter Gøtz, Aase Rønkilde, Peter Fischer-Møller, Erling Tiedemann og Rita 

Jørgensen 

Afbud: Lone Møller-Hansen og Mads Christoffersen 

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard.  

 

2. Siden sidst 

a. Sekretariatet, herunder besøg i Fyens Stift 

b. Økumenisk Forum. Årsmødet foreslås tilrettelagt med titlen: Frihed og Fællesskab. I 

Baptistkirken i Roskilde. Dato: den 25. april kl. 10-18. 

c. Danske Kirkedage. Sekretariatet bedes tage kontakt til Danske Kirkedage og opfordre 

dem til at medtænke ikke bare Roskilde og Helsingør stifter, men også tage kontakt til 

Lund stift, som via sin nye biskop har udtrykt interesse i at være med. 

 

3. Opfølgning på sidste Rådsmøde 

De nye arbejdsgrupper mm. Det blev konstateret, at én time til selve rådsmødet gør mødet 

lidt forjaget. Fremover skal rådsmødedatoer meddeles sammen med fremsendelse af 

dagsorden et helt år frem i tiden, så vi undgår at drøfte datoer på selve mødet. 

 

4. Kontaktgruppen 

a. Afholdt middag for kristne og muslimer 4 september 

b. Dialogkonference i november. Status mm.  

 

c. Delegationsrejse til Israel/Palæstina 

I forbindelse med samarbejdet med FKN og MKR er en fælles delegationsrejse blevet 

foreslået. Vi har kort vendt det pr e-mail, men kom ikke frem til noget. Turen foreslås 

afholdt i efteråret 2015.  

Vedhæftet er oplæg om turen ved Uffe Gjerding, FKN. Sagen overdrages til udvalget 

omkring Kristne i Mellemøsten. FU forventer en indstilling til det næste møde fra udvalget. 

 

5. Økumenisk Efterårskursus og Fællesmøde i november 

Annoncering 

Forslag til punkter mm til Fællesmøde. Danske Kirkedage 2016 skal være hovedpunkt. på 

Rådsmødet. Kirkedagsstyrelse og komité skal af sekretariatet anmodes om en grundig 

statusrapport. Sekretariatet står for overnatninger til de rådsmedlemmer, der måtte ønske 

det. 

 

6. Økonomi – Aase Rønkilde Pedersen 

Regnskab fremlagt, der i første omgang havde vakt Aases bekymring. Ved nærmere 

undersøgelse har det vist sig, at diverse lønrefusioner og andre overførsler forventes sidst 

på året, således at der ikke er grund til uro. 



Hvorvidt det er hensigtsmæssigt med en for FU tydeligere angivelse af ’år til dato’ kolonne, 

blev drøftet – af hensyn til evnen for at vise ’rettidig omhu’.  

Løsningen på dette kunne være, at FU-medlemmerne sammen med en oversigt i fremtiden 

også får tilsendt den detaljerede saldobalance i et pdf format. Den model afprøves. 

  

Under ’øvrige punkter’ rapporterede Erling T. fra udvalget ’Frihed og lige vilkår`’ om det 

brev, der er fremsendt til FU for godkendelse – for derefter at blive fremsendt til 

Socialministeren. FU anbefaler. 

Samtidig redegjorde Erling for den ’klemme’ som landets Valgmenigheder er kommet i 

mht. deres  indbetalingsmodel. Der er herfra nu også en interesse for de initiativer, som 

tages af ovennævnte udvalg. 

 

7. Næste møde 

Dato for næste FU-møde blev foreløbigt berammet til ons. 10. dec. – Sekretariatet 

undersøger hos alle FU-medlemmer, hvorvidt datoen er hensigtsmæssig. 

 

8. Eventuelt 

a)      Demonstration lør. 13. sep. arrangeret af Zubair Butt Hussain og Tarek Ziad Hussein. 

FU søger afklaring på hvorvidt, det ønskes at også kristne deltager. Efter telefonisk samtale 

med Stine Høxbroe blev det besluttet at der fra M/K kontaktgruppe (via den nyoprettede 

blog) udsendes invitation til ALLE om at deltage. 

 

b)      FU udtrykker almindelig undren over kristelig Dagblads meget svage eller helt 

fraværende omtale af udtalelser fra såvel DKR som M/K kontaktgruppen angående 

Islamisk Stats fremfærd. 

  

  

For referatet: Anders Gadegaard og Peter Gøtz 

 

 

 

 

  


