AALBORG STIFT
Stiftsrådet

Dok.nr. 9256/18
PEBN
Dato: 24. januar 2018

Referat af 6. økonomi møde i Stiftsrådet den 24. januar 2018
i Aalborg Bispegård
Til stede:
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar
Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen
Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen
(Hadsund provsti), Mogens Sørensen (Hjørring Søndre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt
provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten
Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen,
sognepræst Jens Christian Meldgaard, provst Line Skovgaard Pedersen, domprovst Niels Christian
Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle
Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti)
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet. Herefter sang vi nr. 252 ”I sne står
urt og busk i skjul” i Højskolesangbogen.
_____________________
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Status for Det bindende Stiftsbidrag
3. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
4. Budgetoplæg for Det bindende Stiftsbidrag, med henblik på fastsættelse af udskrivningen af
Det bindende Stiftsbidrag
5. Forslag til nye tiltag for Det bindende Stiftsbidrag i 2019
6. Godkendelse af forretningsorden for Stiftsrådet
7. Anmodning fra Hjørring Fælles Provstiudvalg vedrørende principper for tildeling af midler
8. Vejledning vedrørende Stiftsrådets repræsentant i stiftsudvalgene
9. Kontaktpersoner til stiftsudvalgene
10. Stiftsrådets rammer for tilskud til præsters efter- og videreuddannelse
Orienteringspunkter:
11. Formandens orientering
a. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd
b. Indbydelse til fælles stiftsrådsmøde i Haderslev Stift den 27. oktober 2018
c. Orientering om Musical Camp 2017
d. Orientering om dåbsmateriale på arabisk og farsi
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e. Høring vedrørende ændring af cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger
i den elektroniske kirkebog
f. Orientering om stormøde mellem Stiftsrådet og stiftsudvalgene i Aalborg Stift
12. Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
13. Eventuelt
Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt.
Under dagsordenens punkt 2 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om status for Det
bindende Stiftsbidrag. Formand Ejnar Haugaard Thomsen fortalte, at 2017 slutter med et overskud
på ca. 170.000 kroner, mod et budgetteret underskud på 370.000 kroner, hvilket er begrundet i
tilbageførsel af midler, som oprindeligt var bevilliget til kurser. Formand Ejnar Haugaard Thomsen
gjorde det klart, at udvalgene er meddelt, at såfremt de budgetterede midler ikke er tilstrækkelige,
har de mulighed for at fremsende en ansøgning. Formand Ejnar Haugaard Thomsen understregede,
at det ikke er meningen at stiftsudvalgene skal oparbejde selvstændige kassebeholdninger.
Efter en drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet.
Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne
ansøgninger.
Ansøgning nummer 1 – Ansøgning om støtte til Kirkemusikskolernes Tværgående
Konference 2018
Vestervig Kirkemusikskole søger om støtte til afholdelse af Kirkemusikskolernes
Tværgående Konference 2018, hvor Vestervig Kirkemusikskole har værtskabet.
Konferencen er med sin vidensdeling og dialog med aftagere og interessenter særlig
betydningsfuld i forhold til kirkemusikskolernes samlede vision og strategi, ligesom den i
særlig grad knytter an til temaet ”kirke og samfund”.
Der ansøges om et beløb på kr. 10.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 10.000,00 da det er vigtigt
for Aarhus, Viborg og Aalborg Stifter, at man har kirkemusikskolen i Vestervig, ligesom
det er god markedsføring for stedet.
_____________________
Ansøgning nummer 2 – Ansøgning om støtte til projekt ”Hvad er meningen?” i 2018
Arrangørerne bag projekt ”Hvad er meningen?” søger om støtte til at gennemføre det
tværfaglige forløb i 2018. Arrangementet afholdes i Folkekirkens Hus, og projektet
udarbejdes i samarbejde med Aalborg Stifts gymnasiepræster, Aalborg Universitet samt
flere af stiftets gymnasier.
Der ansøges om beløb på kr. 150.000.00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 150.000,00
da der er tale om et godt projekt, som følger op på den udvikling der er indenfor kirkens
område.

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen det fremsendte
materiale, herunder oversigten over budgetoplæg 1 for Det bindende Stiftsbidrag 2019. Formand
Ejnar Haugaard Thomsen fortalte, at forretningsudvalget foreslår, at der afsættes et betragteligt
beløb til aktiviteter til ungdomsarbejde, eftersom man på mødet i september 2017 valgte at
nedlægge stillingen som ungdomspræst. Der var en drøftelse af udskrivningsprocenten, herunder at
i de sidste mange år har udskrivningsprocenten været 0,60 % af den lokale ligning, i Aalborg Stift.
Efter en drøftelse blev det fremsendte budgetoplæg med bilag taget til efterretning.
Under dagsordenens punkt 5 var der en åben drøftelse af, hvilke tiltag som stiftsrådet kan
igangsætte.
Der blev drøftet følgende tiltag:
 Muligheden for at støtte mere omkring demens, så alle menigheder i hele stiftet kan opleve
glæden ved demensgudstjeneste.


Om det er muligt at sætte nogle penge af til, at man kan bruge energien fra
reformationsfejringen, til nye spændende projekter, fx for minikonfirmander.



Overvejelse af, om man kan tage pengene der bruges på stiftsbogen, og overføre disse til
Presse og Kommunikation.

Under dagsordenens punkt 6 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen forretningsorden for
Stiftsrådet. Der var en drøftelse af antallet af deltagere i forretningsudvalget, herunder ønsket om at
øge antallet til fire personer. Efter en drøftelse valgte stiftsrådet at godkende det fremlagte forslag til
forretningsorden.
Under dagsordenens punkt 7 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen den fremsendte
anmodning fra Hjørring Fælles Provstiudvalg vedrørende principper for tildeling af midler, ligesom
det til stiftsrådet fremsendte udkast til svar blev fremlagt. Formand Ejnar Haugaard Thomsen
fortalte, at det i forretningsudvalget blev drøftet, at man kunne formulere principperne for tildeling
af midler, og lægge dem på stiftets hjemmeside, så det er synligt.
Efter en drøftelse valgte Stiftsrådet at godkende udkastet som svar på henvendelsen.
Under dagsordenens punkt 8 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen den fremsendte
vejledning vedrørende Stiftsrådets repræsentanter i stiftsudvalgene. Stiftsrådet besluttede fortsat at
benytte vejledningen.
Under dagsordenens punkt 9 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at der skal
vælges medlemmer af Stiftsrådet som kontaktperson for stiftsudvalgene. Efter en drøftelse blev
følgende medlemmer valgt som repræsentanter for stiftsudvalgene:
 Stiftsudvalg for Folkekirkens Asylsamarbejde i Aalborg Stift: Domprovsten
 Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg: Anne Steenberg og Peter Albek Noer
 Stiftsudvalget for Kirkemusik og Liturgi: Ole Dørum Jensen
 Religionspædagogisk Stiftsudvalg: Jens Christian Meldgaard
 Udvalg for Folkekirke og Religionsmøde i Aalborg Stift: Caris Elkjær Trads Johansen
 Udvalg for Unge og Kirke i Aalborg Stift: Caris Elkjær Trads Johansen
 Diakoniudvalget i Aalborg Stift: Mogens Sørensen



Stiftsudvalget for Grøn Kirke: Villy Steen Møller

Under dagsordenens punkt 10 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen det fremsendte bilag
om Stiftsrådets rammer for tilskud til præsters efter- og videreuddannelse. I Aalborg Stift har der
været stor interesse for kurser som udbydes af andre end TPC. Efter en kort drøftelse besluttede
Stiftsrådet fortsat at benytte rammerne for tilskud.
Under dagsordenens punkt 11 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:
a. Stiftsrådet har modtaget høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om valg til
menighedsråd. Høringen er udarbejdet på grundlag af den betænkning, som stiftsrådet
modtog i maj 2017. Den væsentligste ændring er, at der ikke ændres på valgår for ordinære
menighedsrådsvalg hvilket betyder, at ordinære valg til menighedsråd som hidtil afholdes
året inden valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.
b. Haderslev Stift arrangerer dette års fælles stiftsrådsmøde. Mødet afholdes lørdag den 27.
oktober 2018.
c. Musical Camp 2017 som Stiftsrådet har ydet støtte til, har indsendt endeligt regnskab. Det
fremgår, at der var en fin aldersspredning fra 13 til 19 år på de deltagende. I alt deltog 28
børn i campen.
d. Stiftsrådet har modtaget en orientering fra Folkekirke og Religionsmøde om, at der nu er
gratis dåbsmateriale tilgængeligt på deres hjemmeside, udarbejdet på arabisk og farsi.
e. Stiftsrådet har modtaget høring vedrørende ændring af cirkulære om førelse af folkekirkens
ministerialbøger i den elektroniske kirkebog, og har afgivet høringssvar som det fremgår af
bilag nr. 17.
f. Forretningsudvalget foreslår et stormøde mellem Stiftsrådet og stiftsudvalgene i Aalborg
Stift. Stormødet planlægges til mandag den 27. august i Folkekirkens Hus. Der vil være
fællesspisning.
Under dagsordenens punkt 12 orienterede Ejnar Haugaard Thomsen om indlån- og
udlånsrenterne, herunder at de skal fastlægges på næste stiftsrådsmøde. Jørgen Nielsen orienterede
om status for Den Fælles Kapitalforvaltning, herunder at man får en positiv rente. Der er første
bestyrelsesmøde på fredag, den 26. januar 2018.
Under dagsordenens punkt 13 omhandlende eventuelt orienterede formand Ejnar Haugaard
Thomsen om, at han fra Viborg Stift har fået en invitation til et arrangement om unge og kirke. Der
vil være oplæg om blandt andet sjælesorg blandt unge. Interesserede kan melde ind til formanden,
som vil videreformidle. Arrangementet afholdes lørdag den 3. marts 2018 i Viborg. Formand Ejnar
Haugaard Thomsen orienterede videre om, at Danske Kirker har udgivet et hæfte om Den Kristne
Tro. Det kan rekvireres hos Bibelselskabet.
Sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen spurgte opklarende til hvorfor økonomi mødet kaldes
ekstraordinært. Formanden forklarede, at da man startede i stiftsrådet forslog formanden, at man
holdt et møde hvor det først og fremmest var økonomi der blev drøftet, og derfor blev det kaldt et
ekstra møde.
Sognepræst Jens Christian Meldgaard spurgte til, om der var mulighed for at referaterne lægges på
Den Digitale Arbejdsplads, til alle menighedsråd i Aalborg Stift. Det blev aftalt, at
Stiftsadministrationen undersøger nærmere.
Biskoppen orienterede om, at antallet af ansøgere til præstestillinger fra 2016 til 2017 er steget
omkring 25 %. Der er en tendens til, især blandt unge mennesker, at de gerne vil ud og være præst
på landet. Biskoppen orienterede videre om, at han har inviteret sig selv til møder rundt omkring i
stiftet hos borgmestrene. Man vil gerne have en debat om hvordan kommune og kirke kan
samarbejde.

Mødet sluttede ca. klokken 17.45.
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