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Skiftedag
Der var nye ansigter omkring det store mødebord i Århus’ bispegård, og det blev forsigtigt spurgt om der
var faste pladser, da bestyrelsen den 8. januar holdt årets første møde. Seks af de ti stifter vil i denne
periode være repræsenteret af nye folk, og fire af dem var mødt frem. Det københavnske medlem var
blevet forhindret, og Lolland-Falsters Stiftsråd ville først samme dag udpege deres nye repræsentant.

Mødet var en indledtes med en præsentation bordet rundt, hvorefter man gik over til dagsordenen. Mange
af punkterne var en indføring i arbejdsgange, begreber og procedurer for arbejdet, og der skulle vælges
formand, næstformand og kasserer for det kommende år.

Jørgen Nielsen, formand

Niels Hørlyck, næstformand Christen Østergaard, kasserer

Ny formand blev Jørgen Nielsen, Aalborg Stift. Han er jurist, har erfaring fra bankverdenen og har været
medlem af bestyrelsen før. Næstformandsposten blev besat af et af de nye medlemmer, Niels Hørlyck fra
Haderslev Stift, mens posten som kasserer gik til Christen Østergaard, genvalgt medlem fra Viborg Stift.
Formand, næstformand og kasserer udgør, sammen med repræsentanter for sekretariatet, bestyrelsens
forretningsudvalg.

Etisk investering
Jette Madsen, stiftskontorchef i Århus Stift, orienterede om sekretariatets arbejde, og om nogle af de
emner, som bestyrelsen skal tage stilling til i løbet af det kommende år. Her forventes det at spørgsmålet
om etisk investering vil være et af dem man fortsat skal debattere, og bestyrelsen fik en orientering om den
høring om muligheden for udvidelse af de finansielle redskaber, der har været i Ministeriet for Ligestilling
og Kirke. Endvidere blev der fortalt om det løbende, daglige samarbejde med administrator og med de to
forvaltere. Kontrakterne med de tre udløber i denne bestyrelses periode, hvilket skal behandles på et
senere møde.

Finn Beck, administrator

Nålen kan trækkes ud
Finn Beck, Jyske Invest, forklarede de nye omkring bordet, at hans funktion som administrator består i at
følge de to forvalteres arbejde, sikre sig at de holder sig inden for lovgivningen og de givne rammer, og
desuden løbende at udfærdige et regnskab. Gennemgangen af regnskabets oversigtsark viste, at resultatet,
trods det urolige finansmarked, er tilfredsstillende. De to forvaltere har begge præsteret resultater, der
ligger over benchmark.

Da de to kapitalforvaltere herefter gennemgik udviklingen i deres portefølje, gav de samtidig et indblik i de
mekanismer i markedet, som man her arbejder med. Jan Andersen, Jyske Bank, forklarede malende
hvordan han så udviklingen på det uroplagede finansmarked:
- Man kan med en vis tilfredshed se, at nu trækkes nålen ud af patientens arm, uden at han dør.

Finansmarkedet har længe været en syg mand, men nu er det ikke længere nær så nødvendigt at holde
patienten i live med kunstige tiltag, som for eksempel at pumpe penge ud i markedet for at søge at sætte
gang i forbruget, og derved sætte skub i tingene. Langsomt styrkes markedet, så der igen kan komme gang i
det økonomiske liv.
Formand Jørgen Nielsen bemærkede, at de mange nye fagudtryk og begreber vil blive forklaret,
efterhånden som der opstår behov for det.

Finansielle instrumenter
Fra den afgåede bestyrelse var spørgsmålet om fordelingen mellem stifterne af udgifterne til den fælles
kapitalforvaltning givet videre. Her enedes man om at vente med at tage stilling, da det skulle indgå i en
mere gennemgribende tilretning af formuleringerne i vedtægterne.
Et andet punkt, der er blevet overdraget, er spørgsmålet om brug af finansielle instrumenter i forvalternes
arbejde med pengene. Jan Andersen, Jyske Bank, påpegede, at der ofte kan være behov for at bruge dem til
at dække sig ind risikomæssigt. Formanden orienterede om dialogen med ministeriet om dette, og de nye
medlemmer vil få tilsendt brevvekslingen om emnet.
Godkendelse af regnskab og budget afsluttede dette første møde i den nye bestyrelse.

