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Protokol MKR 2019-1 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Godkendelse af protokol fra MKR 4/18 
Behandling ”Invitation til besøg på Færøerne” udskydes til næste møde. 

 
Mht. Værtskab for LVF-generalforsamling 2023 afgjorde Rådet på baggrund af 
indstilling ved skriftlig afstemning pr. mail medio december énstemmigt (af de 
afgivne stemmer) at afstå fra at invitere til at afholde generalforsamlingen i 
Danmark. MKR vil herefter konstruktivt bidrage til en vellykket generalforsam-
ling i Polen, som formentligt bliver valgt som vært for 2023-generalforsamlin-
gen. 
 
Vedr. forfølgelse af kristne i Indien følger sekretariatet op i forbindelse med ar-
bejdet med trosfrihed. Kina er et andet af de store lande, hvor pres på kirken 
netop ny øges kraftigt. 

Beslutning Protokollen blev godkendt  
 

3. Diverse orientering siden sidst 
Behandling  
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Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning 
 
 

4. Justering af forretningsorden 
Behandling Rådet gennemarbejdede og godkendte forslag til ændring af forretningsorden. 

Mht. formandskabets rolle beder Rådet om, at dette ikke udspecificeres unø-
digt. Det fastholdes, at forretningsorden godkendes på to på hinanden følgende 
møder. 

Beslutning Renskreven forretningsorden forelægges til godkendelse ved møde 2019-2. 
 

5. Årsberetning 
Behandling  

Beslutning Rådet godkendte årsberetningen for 2018. 
 

6. Årsregnskab 
Behandling Rådet drøftede og disponerede som indstillet kr. 100.000 til stærkere dansk del-

tagelse i udvalgte opgaver i Bruxelles. 
Beslutning Rådet forhåndsgodkendte urevideret Årsrapport 2018. Den reviderede årsrap-

port vil sammen med revisionsrapport blive fremlagt, endeligt godkendt og un-
derskrevet ved næste møde. 
 
Rådet godkendte genvalg af Revisionsfirmaet Albjerg, statsaut. revisor Palle Va-
lentin Kubach for 2019. 

 
7. Budgetudredning 
Behandling Sekretariatet skal de kommende uger have møder med Folkekirke og Religions-

møde og med Kirkeministeriet mhp. at tydeliggøre og afstemme arbejdsprofiler 
og -opgaver. Denne afklaring er en integreret del af den budgetudredning, der 
vil danne grundlag for bevillingsgivers fastlæggelse af MKRs budgetniveau de 
kommende år. 

Beslutning Rådet drøftede notat i relation til budgetudredning mhp. kommende drøftelser i 
Kirkeministeriet. Rådet beder sekretariatet om sammen med formandskabet at 
indarbejde signaler fra drøftelsen og fra ministeriet mhp. udarbejdelse af realisti-
ske planer og budgetønsker for de kommende år. 
Formanden/sekretariatet bedes undervejs orientere Rådet om væsentlige for-
hold mhp. til næste møde at fremlægge budgetforslag for 2020- til godkendelse. 

 
8. Folkekirkens mission-arbejdet i MKR 
Behandling Arbejdet vedr. folkekirkens mission, som blev indføjet i MKRs arbejdsportefølje i 

2012 har behov for at blive ført ind i en næste fase, som indgår mere integreret i 
hele MKR-arbejdet. Dette skal ses i sammenhæng med valg omkring kom 
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Beslutning Rådet kommenterede indledningsvist form og indhold af arbejdet vedr. folkekir-
kens mission og tilslutter sig overordnet, at der sker en grundlæggende gen-
nemtænkning og restrukturering af arbejdets profil og form i lyset af folkekirke-
lige muligheder og MKR’s aktuelle arbejdsportefølje. Missionsanliggendet fast-
holdes i MKR’s virke i den nye struktur. Formandskabet bedes om – suppleret 
med relevante ressourcepersoner efter formandskabets valg – til næste møde 
at udarbejde forslag til godkendelse og indarbejdelse i kommende budget. 

 
 
9. Eventuelt 
 
Intet.  
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