AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Dok.nr. 99 685/15
MJOH
Dato: 14. september 2015

Referat af Stiftsrådets 24. ordinære møde
den 14. september 2015 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti),
Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti),
Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Dorrit Ruth
Andersen (Hadsund provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), provst Yvonne Alstrup,
sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, sognepræst Peter Albek
Noer, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen
Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).
Afbud:
Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti) og
Karsten Konradsen (Morsø provsti)
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer nr. 332 ”En stille,
høstlig brusen” i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 23. møde i Stiftsrådet
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
5. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for år 2016 herunder omlægning
af økonomien i forbindelse med etablering af ny hjemmeside.
6. Korrektion af Det bindende Stiftsbidrag for provstierne
7. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark
8. Valg af formand for Stiftsrådet
9. Valg af næstformand for Stiftsrådet
10. Valg af repræsentant til budgetsamråd
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Orienteringspunkter:
11. Formandens orientering
a. Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
b. Ansøgninger behandlet siden sidste møde i Stiftsrådet
c. Visionsdag for Stiftsrådet afholdes den
d. Fællesmøde for alle Stiftsråd i Helsingør
12. Biskoppens orientering
13. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
16. Næste ordinære møde i Stiftsrådet afholdes den 16. november 2015
17. Eventuelt

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

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 23. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag pr. 31. juli 2015. Suppleret af bogholder Lene Marie Sørensen.
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:


Ansøgning nummer 1 - Støtte til konference om grundskolens udvikling/Dannelseskonference
Der søges om 15.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, da det er et godt forsøg på at støtte,
udvikle og udbygge det samarbejde, der er mellem skole og kirke.



Ansøgning nummer 2 - Pilotprojekt for fraskilte og kriseramte
Der søges om 21.200,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, fordi det berører et område, hvor folkekirken hidtil ikke har været synlig. ”Terapeutverdenen” har overtaget dette område,
men folkekirken har ressourcer, som kan benyttes og inddrages på dette felt.



Ansøgning nummer 3 - Udgivelse af hæfte om Hvidbjerg v. Aa kirke
Der søges om et ikke nærmere angivet beløb, men der mangler 27.750,00 kr. for at udgifterne er dækket.
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Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet finder at projektet
bør finansieres af de lokale menighedsråd.


Ansøgning nummer 4 - Masteruddannelse i konfliktmægling til sognepræst
Der søges om 150.000,00 kr.
Stiftsrådet havde en drøftelse af behovet for konfliktmæglere og om der er behov for en
strategi. Biskoppen oplyste at dette vil blive drøftet med provsterne.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, således at studieudgiften dækkes. Det
er dog en forudsætning, at kursisten efter endt uddannelse stiller sin viden til rådighed for
andre provstier og for stiftet, hvis der er ønsker eller behov for det.



Ansøgning nummer 5 - Fejring af Dronninglund Kirkekors 50 års jubilæum
Der søges om et ikke nærmere angivet beløb, men det samlede arrangement koster
40.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet ikke finder, at
stiftsrådet skal yde støtte til enkelte sognes kor og korarrangementer.



Ansøgning nummer 6 - Design af et storyline-projekt
Der søges om 30.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, da projektet vil være til gavn for hele
Aalborg Stift. Ansøgningen er til 2016 budgettet, men ansøgningen behandles nu, da ansøgeren snarest skal have alle aftaler på plads, hvis projektet skal kunne gennemføres.

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de fremsendte budgetforslag og redegjorde for, at forretningsudvalget indstiller budgetforslag nummer 1.
Der var en drøftelse af de fremsendte budgetforslag, herunder omlægningen af hjemmesiden for
Aalborg Stift.
Stiftsrådet besluttede at øge støtten til hjemmesiden/kommunikationsmedarbejder med 250.000,00
kr.

Der fremkom følgende bemærkninger til budgetforslag 1:
Der blev udtrykt bekymring for størrelsen af det beløb, der er afsat til kurser jf. pkt. 3.1, da der allerede er disponeret for en del af det afsatte beløb i 2016. Der var en drøftelse af dette problem. Herunder muligheden for, at kirkekassen kan bidrage til kursusafvikling for præster.
Der er afsat ca. 500.000,00 kr. på det samlede budget til præsters efter- og videreuddannelse.
Det blev foreslået, at stiftsrådet på et tidspunkt udmelder en samlet strategi for fordelingen af stiftsrådets midler afsat til kurser. Dette afventer uddannelsesstrategien som skal drøftes af provsterne.
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Der blev stillet forslag om at lægge pres på Kirkeministeriet om, at der mangler midler til præsters
efteruddannelse. Biskoppen kunne oplyse, at dette er forsøgt, men uden større held.

Der var ingen bemærkninger til budgetforslag 2 og 3.
Der var afstemning om de fremsendte budgetforslag, hvor det mest vidtgående blev sendt til afstemning først:
Der var 1, der stemte for budgetforslag 2.
Der var 14, der stemte for budgetforslag 1.
Der var ingen, der stemte for budgetforslag 3.
Stiftsrådet besluttede at vedtage budgetforslag nummer 1.

Under dagsordenens punkt 6 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen provstiudvalgets mail
vedrørende ønske om korrektion af stiftsbidraget for 2015.
Der var en drøftelse af henvendelsen, og hvilken betydning, det vil få for Det bindende Stiftsbidrag.
Der er tale om en sum på ca. 79.600,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme korrektionen.

Under dagsordenens punkt 7 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for den fremsendte
invitation til ”Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2015” der afholdes den 7.
november 2015 i København.
Invitationen blev drøftet og Stiftsrådet besluttede at fremsende invitationen til stiftsudvalget for
Folkekirken og Religionsmøde.

Under dagsordenens punkt 8 blev Ejnar Haugaard forslået og enstemmigt valgt til formand for
Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 9 blev Anne Steenberg forslået og enstemmigt valgt til næstformand
for Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 10 blev Karsten Konradsen forslået og enstemmigt valgt til repræsentant til budgetsamrådet. Ligeledes blev Villy Steen Møller genvalgt som suppleant.

Under dagsordenens punkt 11 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om følgende:
a. Der er fremsendt brev fra henholdsvis Aarhus og Roskilde stiftsråd vedrørende projektet
”Folkekirken som attraktiv arbejdsplads - Folkekirken på uddannelsesmesse 2016”.
b. Der har været behandlet 2 ansøgninger i perioden, hvor forretningsudvalget, i begge tilfælde, har valgt ikke at imødekomme ansøgningerne.
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c. Der afholdes Visionsdag for stiftsrådet den 2. november 2015 og arrangementet finder
sted i Folkekirkens Hus fra kl. 14 til 21.
Der nedsættes et udvalg, der skal stå for den videre planlægning. Udvalget består af følgende medlemmer af stiftsrådet:
Anne Steenberg
Ejnar Haugaard Thomsen

d. Der har den 12. september 2015 været afholdt fællesmøde for alle stiftsråd i Danmark.
Arrangementet var arrangeret af Helsingør Stift. Peter Albek Noer deltog i arrangementet.
Samtlige formænd for stiftsrådene blev inden mødet anmodet om at fremsende deres private synspunkter til brug for debat på mødet.
Næste fællesmøde afholdes i 2016 og afholdes i Roskilde Stift.
Peter Albek Noer fortalte om, hvad der blev drøftet på fællesmødet.

Under dagsordenens punkt 12 orienterede biskop Henning Toft Bro om følgende:
a. Status for udfordringer omkring placeringen af konfirmandundervisningen i Folkekirken.
Biskoppen orienterede om, at biskopperne har afholdt møde med Kirkeministeren omkring
dette og der fornemmes en lille åbning.
b. Antallet af ansøgere til ledige præstestillinger, ligger for øjeblikket på et stabilt niveau. Biskoppen har dog fortsat fokus på de udfordringer, der er med at tiltrække flere ansøgere til
de ledige stillinger.
c. Biskoppen takkede stiftsrådet på vegne af stiftets præster for det vellykkede stiftspræstestævne som blev afviklet i 2015.
d. Biskoppen orienterede om at samtlige provstier i stiftet nu er med i diakoniprojektet. Ligeledes orienterede biskoppen om status for projektet.
e. Der afholdes Landemode fredag den 25. september 2015.
Under dagsordenens punkt 13 orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning, herunder om det forestående udbud, der skal afvikles i forbindelse med valg af nye kapitalforvaltere i 2017.

Under dagsordenens punkt 14 var der en orientering fra arbejdsgruppen vedrørende Grøn Kirke.
Her orienterede Villy Steen Møller om status for projektet, der er på nuværende tidspunkt 15 grønne
kirker i stiftet. Der blev efterspurgt en form for tilbagemelding fra provstierne/menighedsrådene til
arbejdsgruppen, vedrørende deltagelse i projektet.
På vegne af Karsten Konradsen orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om status for arbejdet med pensionsforpligtelsen, der behandles i budgetsamrådet.

Under dagsordenens punkt 15 var der ingen spørgsmål.
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Under dagsordenens punkt 16 oplyste formand Ejnar Haugaard Thomsen at næste ordinære møde
afvikles den 16. november 2015. Visionsdagen afvikles den 2. november 2015.

Under dagsordenens punkt 17 orienterede Christen Staghøj Sinding med arbejdet om at integrere
de nye internationale studerende i Aalborg. Dette er en stor succes.

Mødet sluttede kl. 18.10
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Ejnar Haugaard Thomsen

Ole Dørum Jensen

Søren Dosenrode (ikke fremmødt)

Jørgen Nielsen

Villy Steen Møller

Gert Nørgaard Frederiksen

Peter Albek Noer

Yvonne N. Alstrup (ikke fremmødt)

Dorrit Ruth Andersen

Jytte Abildgaard

Ove Tingstrup Holler

Ella Sørensen

Kay Jacobsen

Jørn Skøtte Andersen

Christen Staghøj Sinding

Niels Christian Kobbelgaard

Henning Toft Bro
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