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Sidste møde 

Mødet i slutningen af oktober var det sidste i den siddende bestyrelses periode, og det kom til at præge 
flere af punkterne på dagsordenen. Flere af medlemmerne har ikke ønsket at genopstille, og for dem var 
dette den sidste samling. Andre medlemmer stiller op igen, og håber at kunne fortsætte arbejdet når den 
nye bestyrelse konstituerer sig efter valget. 

På mødet i august talte man om fordelingen af udgifterne til bestyrelsens arbejde. Der var enighed bordet 
rundet om en ligelig fordeling, da alle jo har lige stor glæde af det arbejde der udføres. På dette sidste 
møde oplyste stiftskontorchef Jette Madsen, Århus Stift, at en sådan beslutning vil kræve en ændring af 
vedtægterne. Man enedes derfor om at det var mest rimeligt at overlade til den nye bestyrelse træffe 
beslutningen på dette punkt. 

 
KAS/GIAS, det nye økonomistyrings- og rapporteringssystem, har ikke været helt uden fejl og mangler. Men 
nu skulle de være overstået, fortalte Jette Madsen. Der mangler blot en sidste test, inden det med 
udgangen af 2013 kan overtages af stifterne. 

Et andet punkt, der flere gange har været på dagsordenen i det forgangne år, har været spørgsmålet om 
udvidede muligheder for investeringer. Der har været flere drøftelser om spørgsmålet med Ministeriet for 



Ligestilling og Kirke, og forvalterne og sekretariatet har sammen udarbejdet et svar på den høring, som kom 
i juli. Dette vil komme på som et punkt på den nye bestyrelses første møde. 

Trods uro går det godt 

Begge forvalterne kunne påvise resultater, der lå over det gældende benchmark. Skønt det betyder et lille 
underskud, er resultatet tilfredsstillende. Det er en svær tid for finansmarkederne, hvor stabiliteten er væk. 
Det må vi vænne os til, sagde Jan Andersen fra Jyske Bank, som påpegede at det er et vilkår man hele tiden 
må regne med. Det vil gå op og ned, men med kortere intervaller end vi før har oplevet. Af samme grund 
ændres benchmark hyppigere end før, hvilket blandt andet har indvirkning på varigheden af 
investeringerne, som kræver en højere grad af overvågning. Trods uroen er det stadig den lave risiko man 
går efter i arbejdet, påpegede han. 

 

                        

Uændret fordeling 

Under en lukket del af mødet talte bestyrelsen om eventuel flytning af kapitaler mellem de to forvaltere, 
med udgangspunkt i et notat fra de to stiftskasserere. Notatet anbefalede at man fastholdt den fordeling 
man havde haft indtil nu, hvor kapitalen er delt op i to lige store dele. Jørgen Nielsen, Aalborg Stift, 
konstaterede, at der nærmest var tale om to forskellige ”trosretninger”, hvilket må ses som en fordel i de 
urolige tider. Bestyrelsens medlemmer var enige om, at de to forvaltere havde deres styrker hver for sig, og 
formand Asger Larsen kunne konkludere, at der ikke p.t. var behov for at ændre på fordelingen af 
kapitalerne. 

                     

Efter at regnskabet og oversigten over kapitalerne var gennemgået, blev der under punktet ”eventuelt” 
lejlighed til at sige tak. Asger Larsen takkede alle rundt om bordet for gode, spændende møder og en rar 
stemning, og Erik Breum, Ribe Stift, tilsluttede sig.  


