
Dok.nr.: 25493/14 

MJOH 

 

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde 

den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård 

 

Til stede: 

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), 

Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Kay 

Jacobsen (Jammerbugt provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Dorrit Ruth Andersen 

(Hadsund provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi 

provsti), Ole Tingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Ella Sørensen 

(Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Christen Staghøj Sinding, sogne-

præst Peter Albek Noer, sognepræst Jørgen Skøtte Andersen, domprovst Niels Christian Kobbel-

gaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hinds-

holm, bogholder Lene Marie Sørensen, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent). 

 

Afbud: 

Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), provst Yvonne Alstrup 

 

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 266 ” Det er i dag 

et vejr – et solskinsvejr!” i Højskolesangbogen. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 2. ekstraordinære budgetmøde i Stiftsrådet 

3. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag for 2015 

4. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2015 

5. Orientering om årsregnskabet for 2013 for Stiftsmidlerne i Aalborg Stift. 

6. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag 2013 

7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 

8. Arbejdskonference om ”Det gode samarbejde på tværs i folkekirken” 

 

Orienteringspunkter:  

9. Formandens orientering 

a. Valg af repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp 

b. Kontaktpersoner til de enkelte udvalg 

c. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 
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d. Gældende regler for tilskud til præsters efter og videreuddannelse 

e. Kirkedage 2013 

f. Projekt ”Mere kirke for pengene” 

10. Biskoppens orientering 

11. Orientering fra Stiftsadministrationen 

12. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen 

13. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

14. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

15. Næste møde i Stiftsrådet 

16. Eventuelt  

 

Under dagsordenens punkt 1 blev dagsordenen godkendt.  

 

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

budgetmøde. 

 

Under dagsordenens punkt 3 havde forretningsudvalget stillet forslag om at fastholde de 0,60 % af 

den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på ca. 3.812.556 kr.  

Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg og det stillede forslag.  

Der var enighed om at støtte forretningsudvalgets forslag om at fastholde de 0,60 % af den kirkelige 

ligning for 2015.  

 

Under dagsordenens punkt 4 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for forretningsudval-

gets indstilling af model 1 (2015-1) med en indlånsrente på 3,5 % og en udlånsrente på 3,5 %.  

Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg og det stillede forslag. Der blev i den forbindelse stillet 

forslag om model 2 (2015-2). 

Der var afstemning om de to modeller og der var 12 medlemmer af stiftsrådet, der stemte på model 

1, og 5 medlemmer af stiftsrådet, der stemte på model 2. 

Det blev besluttet at fastsætte indlånsrenten til 3,5 % og udlånsrenten til 3,5 %.  

 

Under dagsordenens punkt 5 blev det oplyst, at regnskabet for Stiftsmidlerne i Aalborg Stift endnu 

ikke er færdigt. Det blev besluttet, at formand Ejnar Haugaard Thomsen får fuldmagt til at under-

skrive regnskabet, når dette foreligger, da regnskabet skal afleveres inden det næste møde i stiftsrå-

det.  

 

Under dagsordenens punkt 6 blev årsregnskabet for Det bindende Stiftsbidrag gennemgået. Der 

var en drøftelse af regnskabet, som blev godkendt af Stiftsrådet. Regnskabet (bilag 5) vil blive of-

fentliggjort på Aalborg Stifts hjemmeside.   

 



Aalborg Stiftsråds 18. ordinære møde Side 3 

 

Under dagsordenens punkt 7 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøg-

ninger: 

 Ansøgning fra Religionspædagogisk Udvalg om støtte til afholdelse af instruktørkurset ”Bi-

beleventyret”. Der ansøges om kr. 36.000,00. 

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der blev imødekommet med kr. 36.000,00 da projek-

tet er et godt tilbud til hele stiftet og projektet opfordrer til skole-kirke samarbejde.  

 

 Ansøgning fra Det Danske Bibelselskab om støtte til afholdelse af arrangementet med Euro-

pas første og største flydende bibelmuseum – en model af Noas Ark. Der ansøges om kr. 

50.000,00. 

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der blev imødekommet med kr. 50.000,00 da det er et 

spændende projekt, der med fordel kan bruges til blandt andet konfirmandundervisning i 

Aalborg Stift.  

 

 Ansøgning fra præst om indkøb af fem stolaer. Der ansøges om kr. 25.000,00.  

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der ikke imødekommes, da ansøgeren er stiftspræst 

for åndeligt søgende med et tilhørende rådighedsbeløb. Anskaffelsen af stolaer skal kunne 

finansiers af dette rådighedsbeløb.  

 

 Ansøgning fra præst om støtte til videreuddannelse inden for terapeutisk sjælesorg. Der an-

søges om kr. 52.747,00.  

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med kr. 30.000,00. Dette beløb 

dækker kursusafgiften. Ansøgningen imødekommes da kurset vil have stor betydning i 

præstens daglige funktion som sygehuspræst. 

 

 Ansøgning fra sognepræst om støtte til studierejse i forbindelse med studieorlov. Studierej-

sen skal benyttes til fordybelse i et moderne Luthers kirkesyn. Der ansøges om kr. 

20.000,00. 

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der blev imødekommet med kr. 5.000,00, hvilket er i 

henhold til Stiftsrådets tidligere beslutning om tilskud til efter- og videreuddannelse for 

præster. 

 

 Ansøgning fra ”Kirke på festival”. Der ansøges om støtte til etablering af kirketeltet på Nibe 

festivallen 2014. Der ansøges om kr. 30.000,00. 

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der blev imødekommet da det blev besluttet på Stifts-

rådets 17. møde i oktober 2013, hvor budgettet for 2014 blev fastlagt. 
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Under dagsordenens punkt 8 var der en drøftelse af den fremsendte invitation og det blev besluttet 

at de tre udvalg sender en eller to repræsentanter sammen med en eller to repræsentanter fra Stifts-

rådet. Der var en drøftelse af det fremsendte og det blev besluttet, at stiftsrådets medlemmer melder 

tilbage til Aalborg Stift, hvis man ønsker at deltage.   

 

Under dagsordenens punkt 9 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om følgende: 

a. Det udlægges til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, at vælge en repræsentant til Folkekirkens 

Nødhjælps Råd.  

b. Der er kontaktpersoner til alle udvalg på nær Diakoniudvalg i Aalborg Stift. Stiftsrådets 

medlemmer har mulighed for at skrive til formand Ejnar Haugaard Thomsen, såfremt man 

ønsker at være kontaktperson i dette udvalg. Når der er valgt kontaktpersoner til alle udvalg, 

vil der blive fremsendt en liste.     

c. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg vil udarbejde og fremsende et oplæg til valg til udvalget, 

som kan erstatte de gældende regler. Dette oplæg vil blive forelagt Stiftsrådet til godkendel-

se.    

d. Stiftsrådets rammer for tilskud til præsters efter- og videreuddannelse, der blev besluttet den 

27. maj 2013 på Stiftsrådets 15. møde. Det var et ønske, at dette punkt behandles på næste 

møde i stiftsrådet. Efter behandling på dette møde vil rammerne blive offentliggjort på Aal-

borg Stifts hjemmeside.   

e. Den endelige opgørelse vedrørende Danske Kirkedage 2013 og Stiftsrådets økonomiske en-

gagement i dagene. 

f. Materialet fra Landsforeningen af Menighedsråd er fremsendt til alle provstier i Aalborg 

Stift med anmodning om at fremsende de efterlyste eksempler, direkte til Landsforeningen 

af Menighedsråd. 

 

Under dagsordenens punkt 10 orienterede biskop Henning Toft Bro om følgende: 

 Stillingen som stiftskonsulent for religionspædagogisk arbejde er ledig og biskoppen ønsker 

at styrke indsatsen inden for dette område.  Biskoppen ønsker ligeledes at opgaverne om-

kring stiftsbiblioteket og stiftscentralen lægges ind i den ledige stilling. Biskoppen vil udar-

bejde et stillingsopslag, således at stillingen kan blive besat snarest muligt.  

Der var en drøftelse af emnet blandt stiftsrådets medlemmer. Medlemmerne af Stiftsrådet 

støttede biskoppens ønske om en snarlig besættelse af stillingen.  

 

 Fra og med den 20. april 2014 vil der blive foretaget kirketællinger i Aalborg Stift. Biskop-

pen vil i den kommende tid være ude og orientere menighedsrådene om denne opgave.   

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om Aalborg 

Stifts kommende nye opgave med sognegrænseændringer. Der er tale om et samarbejde mellem 

Kirkeministeriet, Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Aalborg Stift.  



Aalborg Stiftsråds 18. ordinære møde Side 5 

 

Chefkonsulent Helle Hindsholm orienterede om at energimærkning i folkekirken først skal værre 

gennemført i 2017.  

 

Under dagsordenens punkt 12 orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvalt-

ning i henhold til de fremsendte bilag.  

 

Under dagsordenens punkt 13 var der ingen orientering. 

 

Under dagsordenens punkt 14 var der ikke indkommet spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.  

 

Under dagsordenens punkt 15 blev det oplyst, at næste møde er den 3. juni 2014 kl. 15.30.  

 

Under dagsordenens punkt 16 var der ingen drøftelse.  

 

Mødet sluttede kl. 18.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aalborg Stiftsråds 18. ordinære møde Side 6 

 

 

 

Ejnar Haugaard Thomsen   Ole Dørum Jensen 

 

 

Jørgen Nielsen   Gert Nørgaard Frederiksen 

 

 

Kay Jacobsen   Anne Steenberg 

 

 

Dorrit Ruth Andersen   Villy Steen Møller 

 

 

Søren Dosenrode   Ole Tingstrup Holler 

 

 

Karsten Konradsen   Ella Sørensen 

 

 

Jytte Abildgaard   Christen Staghøj Sinding 

 

 

Peter Albek Noer   Jørgen Skøtte Andersen 

 

 

Niels Christian Kobbelgaard  Henning Toft Bro 

 

  


