
Dok.nr.: 67565/14 

MJOH 

 

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde 

den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård 

 

Til stede: 

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre 
provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre prov-
sti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen 
Møller (Frederikshavn provsti), Ole Tingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø 
provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Christen 
Staghøj Sinding, sognepræst Peter Albek Noer, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop 
Henning Toft Bro, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent). 

 

Afbud: 

Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), Kay Ja-
cobsen (Jammerbugt provsti) sognepræst Jørgen Skøtte Andersen, provst Yvonne Alstrup, chefkon-
sulent Helle Hindsholm, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen 

______________________________ 

 

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 314 ”Danmark, 
nu blunder den lyse nat” i Højskolesangbogen. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 18. møde i Stiftsrådet 
3. Orientering om økonomiske oversigter 
4. Årsrapport 2013 for Stiftsmidlerne Aalborg Stift  
5. Status for Det bindende Stiftsbidrag  
6. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag  
7. Høring vedrørende betænkning 1544 
8. Høring om udkast til bekendtgørelse om medarbejdermøder 
9. Fastlæggelse af rammer for tilskud til kurser og rejser 
10. Valg af kontaktperson til udvalg under stiftsrådet 
11. Grøn Kirke v/arbejdsgruppen vedr. Grøn Kirke  
12. Udpegning af repræsentant til bestyrelsen af Folkekirkens Hus 
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Aalborg Stiftsråds 19. ordinære møde Side 2 

 

Orienteringspunkter:  

13. Formandens orientering 
a. økonomi i forbindelse med etablering af Folkekirkens Hus 
b. konference om ”Kirker på Landet” 
c. repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp  
d. repræsentant fra stiftet til Det mellemkirkelige Råd 
e. tak fra Det Danske Bibelselskab vedr. Noas Ark 
f. notat om økonomi for GIAS og KAS efter implementering 

14. Biskoppens orientering 
15. Orientering fra Stiftsadministrationen 
16. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen 
17. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 
18. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 
19. Næste møde i Stiftsrådet 
20. Eventuelt  

 

 

Under dagsordenens punkt 1 blev der anmodet om at behandle en ekstra ansøgning, der er frem-
sendt den 3. juni 2014. Ansøgningen optages på dagsordenen som ansøgning nr. 4.  

 

Under dagsordenens punkt 2 fremkom der ingen bemærkninger til referat fra det 18. møde. 

 

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen de økonomiske nøgletal 
for Aalborg Stift pr. 30. april 2014. Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter. 

 

Under dagsordenens punkt 4 henvises til beslutning fra 18. møde den 24. februar 2014 og formand 
Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at årsrapporten for Aalborg Stift stiftsmidler er godkendt 
og underskrevet og sendt til Kirkeministeriet.  

Der vil fremadrettet være fokus på, at egenkapitalen ikke bliver for stor.  

 

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det binden-
de Stiftsbidrag pr. 30. april 2014.  

Der var en drøftelse af opstillingen i Det bindende Stiftsbidrag. Opstillingen blev godkendt. 
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Under dagsordenens punkt 6 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøg-
ninger:  

• Ansøgning nr. 1 – støtte til Grøn Kirks studietur til Samsø. Der var ansøgt om 10.000,00 kr.   

Stiftsrådets forretningsudvalg har behandlet ansøgningen inden det 19. møde i stiftsrådet, 
da det af planlægningsmæssige hensyn ikke var muligt at vente til dags dato. Forret-
ningsudvalget har valgt at støtte ansøgningen med 8.000,00 kr. Stiftsrådet tilsluttede sig 
denne beslutning.    

 

• Ansøgning nr. 2 – ansøgning fra præst om en uddannelse som gruppeterapeut. Der ansøges 
om 69.750,00 kr.  

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med kr. 69.750,00. Støtten udbeta-
les i rater i henhold til uddannelsesplanen. Ansøgningen imødekommes da uddannelsen 
vil støtte det arbejde som præsten yder som gruppeleder og der er tale om et særdeles godt 
formål. Det samlede beløb afsættes, såfremt det er muligt, i regnskabsåret 2014.  

 

• Ansøgning nr. 3 – ansøgning fra præst om uddannelse inden for Humanistisk palliation. Der 
ansøges om 140.000,00 kr.  

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 140.000,00 kr. Ansøgningen 
imødekommes, da stiftsrådet finder uddannelsen meget relevant for præstens arbejde og 
at de erfaringer, der indhøstes vil komme hele provstiet og Aalborg Stift til gode. Det sam-
lede beløb afsættes, såfremt det er muligt, i regnskabsåret 2014.  

 

• Ansøgning nr. 4 – ansøgning fra præst om to uddannelser ved Center for Familieudvikling. 
Der ansøges om 21.032,00 kr. der dækker kursusafgift og transportudgift.  

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 21.032,00 kr. Ansøgningen 
imødekommes, da stiftsrådet finder uddannelserne meget relevante. Det er ligeledes vig-
tigt for stiftsrådet at uddannelsen efterfølgende skal benyttes i et samarbejde med skolen.  

 

Dagsordenens punkt 7 og 8 er flyttet til formandens orientering.  

 

Under dagsordenens punkt 9 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen udkastet til stiftsrå-
dets rammer for tilskud til præsters efter- og videreuddannelse, der er tale om en fortsættelse af 
gældende regler. Der var en drøftelse af det fremsendt udkast.  

Udkastet blev godkendt af Stiftsrådet.  
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Under dagsordenens punkt 10 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen listen med stiftsrå-
dets repræsentanter i stiftsudvalgene. Formålet med repræsentanten er at skabe rammerne for en 
åben dialog med udvalgene.  

Der var en drøftelse af det fremsendte udspil, der vil blive offentliggjort på DAP’en sammen med 
listen over kontaktpersoner.  

 

Under dagsordenens punkt 11 gennemgik udvalget for Grøn Kirke et oplæg og opfordrer alle 
medlemmer af Stiftsrådet til at orientere om dette ved et budgetsamråd. Der var en drøftelse af op-
lægget.  

Det blev besluttet at Stiftsrådet opfordrer stiftsrådets medlemmer til at orientere om Grøn Kirke i 
provstierne.  

Der fremsendes en power point præsentation til alle medlemmer når denne præsentation er udarbej-
det eventuelt sammen med yderligere informationsmateriale.   

 

Under dagsordenens punkt 12 blev Ejnar Haugaard Thomsen foreslået og valgt som repræsentant 
til bestyrelsen for Folkekirkens Hus. 

  

Under dagsordenens punkt 13 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om følgende punk-
ter: 

• Kirkeministeriet har fremsendt betænkning 1544 i høring i perioden 2. april til 31. maj 2014. 
Stiftsrådet har besluttet ikke at afgive et høringssvar (dagsordenens punkt 7). 

• Kirkeministeriet har fremsendt bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om 
valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene i høring i perioden 5. marts til 15. april 
2014. Stiftsrådet har besluttet ikke at afgive et høringssvar (dagsordenens punkt 8). 

 

a. Økonomien i forbindelse med etablering af Folkekirkens Hus – økonomien hviler alene på 
de 4 provstier i Aalborg kommune. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et fælles 
hus for Folkekirken.  

  

b. Der har været afholdt en konference om ”Kirken på Landet” – der var en orientering om 
indholdet på konferencen.      

 

c. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg har valgt Henning Thomsen som repræsentant i Folkekir-
kens Nødhjælp.     
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d. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg har valgt Christian Roar Pedersen som stiftets repræsen-
tant i Rådet for perioden 1. april 2014 til 31. marts 2018.   

e. Det Danske Bibelselskab har fremsendt en tak for støtten til Noas Ark. Der vil blive frem-
sendt dokumentation for at støtten er brugt til det ansøgte formål.  

f. Kirkeministeriet har fremsendt et notat vedrørende implementering af GIAS og KAS. Mini-
steriet gør i notatet opmærksom på, at de erfaringer, som ministeriet har draget af dette pro-
jekts forløb, er blevet taget med ind i andre projekter, herunder etablering af centrene.  

g. Stiftskonsulent Lars Brinth Rasmussen er fratrådt sin stilling.   

 

Under dagsordenens punkt 14 orienterede biskop Henning Toft Bro om følgende: 

• Der er opslået en stilling som religionspædagogisk medarbejder, stillingsopslaget kan ses på 
stiftets hjemmeside.  

• Strukturændringer rundt omkring i stiftet.  

• Der afholdes bestyrelsesmøde i Folkekirkens Hus den 16. juni 2014. 

• Biskopperne er blevet enige om at søge Kirkeministeriet om at oprette en uddannelsesfond 
til præster.    

 

Under dagsordenens punkt 15 meddelte stiftsfuldmægtig Marie Johansen, at der ingen oriente-
ringspunkter er fra stiftsadministrationen.  

 

Dagsordenens punkt 16 udgik.  

 

Under dagsordenens punkt 17 orienterede Karsten Konradsen om det sidste møde i budgetfølge-
gruppen.  

Peter Albek Noer orienterede om at der afholdes møde i Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg og der 
har været afholdt møde i Religionspædagogisk Stiftsudvalg. 

 

Under dagsordenens punkt 18 var der ikke indkommet spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.  

 

Under dagsordenens punkt 19 blev det oplyst, at næste møde er den 26. august 2014 kl. 15.30.  
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Under dagsordenens punkt 20 blev det oplyst, at der afholdes fællesmøde for alle stiftsråd den 20. 
september 2014 i Aalborg Stift.   

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt Aalborg Stifts årsrapport bliver offentligt tilgængeligt. Aal-
borg Stift vil undersøge dette forhold.  

Christen Staghøj Sinding efterlyste en tydeligere sagsfremstilling til de enkelte punkter.  

  

Mødet sluttede kl. 18.45. 
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Ejnar Haugaard Thomsen   Jens Peter Skjølstrup Madsen  

 

 

Jørgen Nielsen   Gert Nørgaard Frederiksen 

 

 

Anne Steenberg    Peter Albek Noer 

 

 

Dorrit Ruth Andersen   Villy Steen Møller 

 

 

    Ole Tingstrup Holler 

 

 

Karsten Konradsen   Ella Sørensen 

 

 

Jytte Abildgaard   Christen Staghøj Sinding 

 

 

Niels Christian Kobbelgaard  Henning Toft Bro 

 

  

 


