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Referat af Stiftsrådets 45. ordinære møde
den 11. februar 2021 via Microsoft Teams
Til stede:
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jørgen
Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen
(Hadsund provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard, sognepræst Rune Leo Thomassen,
sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen, provst Line Skovgaard Pedersen, domprovst Jacob Køhn
Andersen, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Helle Hindsholm, økonomimedarbejder Pouli
Pedersen og specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Mogens Sørensen (Hjørring Søndre provsti) og Jytte Abildgaard (Rebild provsti)
______________________________

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet. Formanden bød velkommen til sognepræst Rune Leo Thomassen og domprovst Jacob Køhn Andersen, som er indtrådt i Stiftsrådet.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 43. ordinære møde i Stiftsrådet
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Forslag til nye tiltag for Det bindende Stiftsbidrag år 2022
5. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag år 2022
6. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2022
7. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2020
8. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
9. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
10. Seksuelle krænkelser i folkekirken (oplæg ved Jens Christian Meldgaard)
11. Plejehjemsgudstjenester (oplæg ved Jens Christian Meldgaard)
Orienteringspunkter:
12. Formandens orientering
13. Biskoppens orientering
14. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
15. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
16. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
17. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 19. maj 2021.
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18. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 43. ordinære møde i
Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formanden budgetopfølgning ultimo december 2020, og
anførte at der ved årets udgang var et betragteligt driftsoverskud grundet situationen med coronavirus, på i alt 977.161 kroner. Stiftsrådet havde en drøftelse af bilaget. Stiftsrådet godkendte efter
gennemgangen budgetopfølgning ultimo december 2020.

Under dagsordenens punkt 4 var der ingen der fremførte nye tiltag stiftsrådet kan igangsætte i 2022.

Under dagsordenens punkt 5 redegjorde formanden for, at Forretningsudvalget har stillet forslag
om at fastholde rammen på 0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på
4.029.457,00 kroner. Stiftsrådet besluttede at fastholde bidraget på 0,60 % af den kirkelige ligning
for 2022.

Under dagsordenens punkt 6 redegjorde formanden for bilag 4, herunder også de opstillede modeller
og særligt for Forretningsudvalgets indstilling af alternativ 1, med en indlånsrente på 0,75 % og en
udlånsrente på 1,00 %.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at fastsætte indlånsrenten til 0,75 % og udlånsrenten på 1,00
% for 2022.

Under dagsordenens punkt 7 besluttede Stiftsrådet at give formanden bemyndigelse til at underskrive årsregnskabet for Aalborg Stifts stiftsmidler.

Under dagsordenens punkt 8 gennemgik formanden regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2020
samt det medsendte bilag til regnskabet. Regnskabet offentliggøres på stiftets hjemmeside og vil også
være tilgængeligt på videndelingssiden på Den Digitale Arbejdsplads. Stiftsrådet godkendte herefter
regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2020.

Under dagsordens punkt 9 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:
Ansøgning nummer 1 – Støtte til etablering af en labyrint på naturkirkegården i Klitmøller
En sognepræst søger på vegne af Klitmøller Sogns Menighedsråd om støtte til etablering af en labyrint på naturkirkegården i Klitmøller. Af ansøgningen fremgår det, at der er mange turister i Klitmøller, og det er menighedsrådets vurdering, at en labyrint med sine både folkelige og kirkelige anvendelsesmuligheder vil være et godt indslag i Kirken i Sommerlandet.
Der søges om kr. 15.000,00.
Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da det ikke er stiftsrådets opgave at yde
støtte til sådanne projekter, ligesom stiftsrådet finder, at det falder udenfor stiftsrådets forretningsområde.

Ove Thingstrup Holler deltog ikke i behandlingen af ansøgningen, grundet inhabilitet.
Ansøgning nummer 2 – Støtte til Artbay of Scandinavia
Artbay of Scandinavia har fremsendt et brev om introduktion og præsentation af kunst lavet af den
anerkendte billedkunstner Anne Marie Johansen, som gennem hele sit kunstneriske virke har udfoldet
Bibelens beretninger og salmebogens poesi i sine billeder og tegninger.
Der søges ikke om noget specifikt beløb.
Stiftsrådet besluttede, efter en drøftelse, ikke at imødekomme ansøgningen, da det falder udenfor
stiftsrådets forretningsområde. Stiftsrådet anbefaler, at ansøgerne søger at indgå et samarbejde
med det lokale provsti og sogne, og formanden kontakter ansøgeren.
Ansøgning nummer 3 – Ansøgning om overførsel af midler til 2023 samt yderligere støtte til
projekt ”Hvad er meningen”
Grundet corona-situationen endte projekt ”Hvad er meningen” med at blive aflyst i 2020. Det tværfaglige forløb for gymnasier i Nordjylland var ellers overtegnet flere måneder inden det skulle være
afviklet. Gruppen bag ”Hvad er meningen” ønsker derfor at få overført de bevilligede beløb for 2020,
2021 og 2022 til 2021, 2022 og 2023, så den treårige bevilling fastholdes. Derudover ønsker gruppen
at få dækket udgifterne der har været i 2020 gennem overskuddet fra 2019. Endelig ønsker gruppen
bag at søge om en ekstra bevilling på kr. 40.000 i 2021, til at afholde en ekstra konferencedag.
Der søges om at bruge overskuddet fra 2019, om at overføre kr. 150.000,00 til brug i 2023, samt om
kr. 40.000,00, ekstra i 2021.
Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen om at bruge overskuddet fra 2019 ikke imødekommes, idet
overskuddet er hjemfaldet. I stedet henvises udvalget til, at udgifterne i 2020 tages af deres bevilling
for 2020.
Stiftsrådet henviser endvidere til, at alle udvalg kan anvende ikke brugte midler fra budget 2020 til
eventuelle ekstra aktiviteter i 2021, hvilket allerede er meldt ud til udvalgene.
Stiftsrådet besluttede, at stiftsrådet på budget 2023 afsætter kr. 150.000 til ”Hvad er meningen” for
at sikre det treårige forløb, og for at fastholde gymnasieprojektet.

Under dagsordenens punkt 10 kom sognepræst Jens Christian Meldgaard med et oplæg om seksuelle krænkelser i folkekirken. Jens Christian Meldgaard anførte, at punktets overskrift er tilbage fra
efteråret 2020, hvor det var højaktuelt i medierne med sager omkring seksuelle krænkelser. Hvordan
kan man vende det med krænkelser til ikke at fokusere på hvem der er blevet krænket, men fokusere
på hvordan vi får arbejdsmiljø og arbejdsklima til at blive højnet, så hvis episoderne skulle finde sted,
er der et fortroligt rum for medarbejdere, og have viden om hvor man kan gå hen. Jens Christian
Meldgaard foreslog, at stiftet afholder et kursus, hvor man kan blive klædt på til at håndtere disse
situationer.
Stiftsrådet havde en drøftelse af oplægget. Caris Elkjær Trads Johansen anførte, at hun finder det er
en opgave for de lokale distriktsforeninger, at afholde sådanne kurser, og henledte opmærksomheden
på, at medarbejdere og præster har både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter man kan
henvende sig til. Biskoppen anførte, at seksuelle krænkelser allerede drøftes i Arbejdsmiljøudvalget

for præster og provster, og er et punkt på dagsordenen til kommende møder i udvalget. Biskoppen
har derudover anmodet provsterne om at sætte emnet på dagsordenen til samrådsmøder.
Formanden konkluderede, at det er et område som drøftes i relevante fora lokalt, og på stiftsplan i
Arbejdsmiljøudvalget.

Under dagsordenens punkt 11 kom sognepræst Jens Christian Meldgaard med et oplæg om plejehjemsgudstjenester. Jens Christian Meldgaard anførte, at punktet er affødt lidt af corona-situationen.
Under corona-situationen har der generelt ikke været gudstjenester på plejehjemmene. Der er alternative muligheder i form af udendørs gudstjenester, når vejret tillader det. Jens Christian Meldgaard
anførte videre, at han har særligt fokus på demensplejehjemmene, og opfordrede til, at man i provstierne ikke kun tænker på de enkelte plejehjem, men hvordan man kan højne de almindelige plejehjemsgudstjenester såvel som de særlige plejehjemsgudstjenester for demente. Jens Christian Meldgaard anførte, at han ønsker at punktet drøftes på et provstemøde.
Stiftsrådet havde en drøftelse af oplægget, og er enige om at der skal være fokus på emnet. Biskoppen
anførte, at punktet tages med på førstkommende provstemøde.
Formanden konkluderede, at punktet tages op på næste provstemøde.

Under dagsordenens punkt 12 blev formandens skriftlige orientering taget til efterretning af stiftsrådet. Formanden tilføjede, at der er udsendt et ekstraordinært bilag, omhandlende det Fælles Stiftsrådsmøde, som ikke fremgår af den skriftlige orientering.

Under dagsordenens punkt 13 orienterede biskoppen om følgende:
a. FUV har lavet en stor undersøgelse om kirkestatistik for 2020, og den er netop offentliggjort
på FUV’s hjemmeside. Der kan ses et ekstrakt af undersøgelsen på folkekirken.dk.
b. Biskoppen har den seneste måneds tid haft virtuelle møder med alle præster i stiftet provstivis.
Præster og menighedsråd samt de ansatte har været gode til at agere i dette vanskelige felt,
som vi har stået i.
c. Indenfor de seneste måneder har der været stor interesse for ledige embeder i Aalborg Stift.

Under dagsordenens punkt 14 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den Fælles Kapitalforvaltning. Jørgen Nielsen anførte, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet i dag, har set på forrentningen, som
for 2020 har været på 1,45 %. Jørgen Nielsen anførte videre, at arbejdet med nyt KAS/GIAS system
er godt i gang, og det er KAS systemet der indtil nu har været arbejdet med. GIAS-projektet er i
udbud i øjeblikket. Jørgen Nielsen oplyste, at der i øjeblikket er tre kapitalforvaltere, og derudover
en administrator. De har opgaven indtil 31. december 2021. I dag har man taget første skridt til at
gennemføre et EU-udbud i den forbindelse.

Under dagsordenens punkt 15 var der orientering fra Ove Thingstrup Holler, om budgetsamrådet.
Der var møde i budgetsamrådet den 17. september 2020. Ove Thingstrup Holler orienterede om ansøgningen vedrørende et Bibliarium, hvor der ikke blev givet støtte til driften af Bibliarium fra Omprioriteringspuljen. I 2021 får man derfor en opgave med at finde finansieringen af driften af Bibliarium.
Jens Christian Meldgaard orienterede fra Religionspædagogisk Stiftsudvalg, hvor man pt. afventer
situationen omkring den planlagte studietur til England.

Under dagsordenens punkt 16 var der ingen spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.

Under dagsordenens punkt 17 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer:
19. maj 2021
7. september 2021
10. november 2021

Under dagsordenens punkt 18 omhandlende eventuelt var der ingen drøftelse.

Mødet sluttede ca. klokken 17.30.

