AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Dok.nr. 60 875/16
MJOH
Dato: 19. maj 2016

Referat af Stiftsrådets 27. ordinære møde
den 19. maj 2016 i Aalborg Bispegård

Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Ole
Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller
(Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt
provsti, sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, provst Yvonne Alstrup, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen
Lützau Larsen, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).
Afbud:
Sognepræst Peter Albek Noer og chefkonsulent Helle Hindsholm.
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 292 ”Kom, maj,
du søde, milde” i Højskolesangbogen.
Forud for det egentlige møde var der et oplæg ved Finn Feilan og Lisa Bremer vedrørende et projekt om Nordjysk Retræte. Samt et indlæg ved sognepræst Sophie Nordentoft om Kirken på landet.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 26. møde i Stiftsrådet
3. Status og gennemgang af økonomiske oversigter
4. Status for Det bindende Stiftsbidrag
5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
Orienteringspunkter:
6. Formandens orientering
a. Regnskabet for Stiftsmidlerne
b. Folkekirkemøde
c. Koordinator til sorggrupper
d. Grøn Kirke
e. Henvendelse fra Provst Ole Rysgaard Madsen vedr. rentesats for indlån i stiftsmidlerne.
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f. Invitation til årligt fællesmøde for alle stiftsråd
7. Biskoppens orientering
a. Status på asylarbejdet
8. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
9. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
10. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
11. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes torsdag den 12. september 2016 kl. 15.30 –
18.00.
12. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 blev der tilføjet et punkt 6 f – Invitation til det årlige fælles stiftsrådsmøde (hvilket fremgår af ovenstående dagsorden). Derefter blev dagsordenen godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 26. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 var der en gennemgang af de økonomiske oversigter ved bogholder
Lene Marie Sørensen.
Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter som efterfølgende blev taget til efterretning

Under dagsordenens punkt 4 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for status for Det bindende Stiftsbidrag.
Statusorientering blev taget til efterretning.

Under dagsordenens punkt 5 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:


Ansøgning nr. 1 - tilbageførsel af tidligere bevilget støtte
Ansøgers ansøgning om optagelse på et ønsket studie blev ikke imødekommet, hvorved de
tidligere bevilgede midler tilbageføres til Det bindende Stiftsbidrag.
Stiftsrådet tog orientering til efterretning.



Ansøgning nr. 2 - Naturmøde i Hirtshals.
Der søges om midler til afvikling af Naturmøde i Hirtshals den 26. - 28. maj 2016.
Der søges om op til 25.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, da der er tale om et positivt initiativ,
der bringer kirken og civilsamfundet sammen i et stort område.
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Ansøgning nr. 3 - støtte til masteruddannelse i retorik og formidling.
Der søges om støtte til en 2-årig uddannelse ved Aarhus Universitet i retorik og formidling.
Ansøger vil efterfølgende benytte uddannelsen i forbindelse med workshops, til inspiration
af præster og andre, samt give nogle konkrete redskaber i forbindelse med blandt andet forkyndelsen.
Der søges om 70.000,00 kr.
Stiftsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen, da der er tale om en ansøger, der
indgår i et godt og givende samarbejde med andre og som derfor efterfølgende vil kunne
benytte uddannelsen til at nå ud til mange.



Ansøgning nr. 4 - støtte til familieterapeutisk uddannelse
Der søges om støtte til finansiering af en 4-årig familieterapeutisk uddannelse, der skal foregå på Dansk Familieterapeutisk Institut.
Der søges om 207.550,00 kr.
Stiftsrådet anerkender formålet med ansøgningen men besluttede samtidig ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet allerede har bundet en stor økonomisk indsats i Folkekirkens Familiestøtte og samtidigt fremadrettet vil have fokus på andre områder.



Ansøgning nr. 5 - støtte til deltagelse i konference for universitets- og studenterpræster.
Der søges om tilskud til deltagelse i global konference for studenterpræster, der afvikles i juli 2016 i Australien. En deltagelse i konferencen vil give ansøgerne væsentligt faglige input
til arbejdet som studenterpræster.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 2 × 15.000,00 kr. da dette er i
overensstemmelse med stiftsrådets vedtagne regler om studierejser for præster.

Under dagsordenens punkt 6 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om at:
a. Regnskabet for Stiftsmidlerne for 2015 er underskrevet og fremsendt til endelig godkendelse
i Kirkeministeriet. Der var en drøftelse af regnskabet.
b. Der blev afholdt Folkekirkemøde i forbindelse med Himmelske dage i København. Der var
en kort orientering fra de medlemmer af stiftsrådet som har deltaget i arrangementet. På mødet blev der ikke truffet nogen konklusioner.
c. Forretningsudvalget har udarbejdet et oplæg vedrørende ansættelsen af en sorgpræst/netværksperson til at varetage det videre arbejde med sorggrupper i Aalborg Stift. Der
var en drøftelse af oplægget, herunder den ideelle ansættelseskombination samt personkarakteristik.
d. Grøn Kirke har fremsendt en statusorientering for samarbejdet mellem Grøn Kirke og Aalborg Stift. Udvalget for Grøn kirke orienterede kort om arbejdet i udvalget. Til næste møde
vil udvalget for Grøn Kirke fremlægge en indstilling, som Stiftsrådet skal forholde sig til,
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herunder hvorvidt projektet og støtten skal fortsætte, herunder eventuelt muligheden for
nedsættelse af en fast udvalg. Der var en drøftelse af hvorvidt samarbejdet har båret frugt,
herunder de krav der skal opfyldes for at blive certificeret som Grøn Kirke.
e. Forretningsudvalgets udkast til svar til Provst Ole Rysgaard Madsen jf. bilag 12. på provstens henvendelse vedrørende forrentning af indlån i stiftsmidlerne. Der var en drøftelse af
det fremsendte svar, herunder muligheden for at udarbejde en mere pædagogisk redegørelse/talepapir, der skal gøre det lettere at forstå hele problematikken. Svaret fremsendes til de
fire Aalborg provstier.
Under punktet var der ligeledes en orientering om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning
jf. punkt 8 på dagsordenen.
f. Stiftsrådet i Roskilde har fremsendt invitation til det årlige fælles stiftsrådsmøde lørdag den
17. september 2016 fra kl. 9.30 – 20.30. Tilmelding sker til kmaal@km.dk senest onsdag
den 29. juni 2016.

Under dagsordenens punkt 7 frafaldt biskop Henning Toft Bro orienteringen og vil orientere om
emnet på næste møde.

Orienteringen under dagsordenens punkt 8 udgik da orienteringen fandt sted under punkt 6 e.

Under dagsordenens punkt 9 var der orientering fra Karsten Konradsen om pensionsforpligtelsen.

Under dagsordenens punkt 10 var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.

Under dagsordenens punkt 11 blev det oplyst at det næste møde afholdes den 12. september 2016
fra kl. 15.30 i Bispegården

Under dagsordenens punkt 12 var der en kort drøftelse af udfordringerne med bilag på DAP 3.
Der fremsendes en kort redegørelse til Aalborg Stift vedrørende problemerne som efterfølgende vil
blive fremsendt til de rette instanser.

Mødet sluttede kl. 18.10
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