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Referat af Stiftsrådets 30. ordinære møde
den 27. februar 2017 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen
Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler
(Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre
provsti), Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre
provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), sognepræst Peter
Albek Noer, provst Jens-Anders Djernes, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning
Toft Bro, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig
Pernille Bunk Nielsen (referent).
Afbud:
Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Jytte
Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Jørn Skøtt Andersen, sognepræst Christen Staghøj Sinding,
stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 264 i
Højskolesangbogen” Når vinteren rinder i grøft og i grav”.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 29. møde/ samt det 5. ekstraordinære
budgetmøde i Stiftsrådet
3. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag 2018
4. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente i 2018
5. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2016
6. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
Orienteringspunkter:
8. Formandens orientering
a. Væsentlige resultater af stiftsrådets arbejde i 2015
b. Orientering om udgivelse af 100 salmer på YouTube
c. Orientering om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
9. Biskoppens orientering
10. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
11. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
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12. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
13. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes tirsdag den 16. maj 2017 kl. 15.30 – 18.00.
14. Eventuelt
Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt.
Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger hverken til referatet fra det 29. møde i
Stiftsrådet eller til det 5. ekstraordinære budgetmøde i Stiftsrådet.
Under dagsordenens punkt 3 havde forretningsudvalget stillet forslag om at fastholde rammen på
0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på ca. 3.882.400,00 kr. Der var
enighed om at støtte forretningsudvalgets forslag om at fastholde bidraget på de 0,60 % af den
kirkelige ligning for 2018.
Under dagsordenens punkt 4 redegjorde bogholder Lene Marie Sørensen for bilag 3 indeholdende
de opstillede modeller og særligt for forretningsudvalgets indstilling af model 2018- 2 med en
indlånsrente på 0,5 % og en udlånsrente på 1,5 %.
Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg og det indstillede forslag.
Det blev besluttet at fastsætte indlånsrenten til 0,5 % og udlånsrenten til 1,5 %.
Under dagsordenens punkt 5 oplyste formand Ejnar Haugaard Thomsen at det drejer sig om
årsrapporten for stiftsmidlerne. Det blev besluttet at formand Ejnar Haugaard Thomsen får
bemyndigelse til at underskrive årsregnskabet.
Under dagsordenens punkt 6 blev årsregnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2016 gennemgået
af formand Ejnar Haugaard Thomsen. Der var en drøftelse af regnskabet, som blev godkendt af
Stiftsrådet. Regnskabet vil blive offentliggjort på Aalborg Stift hjemmeside.
Under dagsordenens punkt 7 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne
ansøgninger:
Ansøgning 1 – Ansøgning om dækning af udgifter vedrørende transport af asylansøgere til
gudstjenester og dåbsundervisning
Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd, Jammerbugt Provsti, søger om dækning af
udgifter vedrørende transport af asylansøgere til gudstjenester og dåbsundervisning. Blandt
asylansøgere lokalt er der opstået et stadigt stærkere ønske om organiseret
dåbsundervisning, og mulighed for at deltage i søndagsgudstjenester.
Der søges om kr. 122.000,00.
Efter en drøftelse besluttede Stiftsrådet, at imødekomme ansøgningen med 50.000,00
kroner til de formålsbestemte opgaver, dåbsundervisning og transport til større
fællesskabende arrangementer. Stiftsrådet bemærker, at bevillingen alene er gældende for
2017.
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______________________________
Ansøgning 2 – Ansøgning om Kirkebussen på Kulturmødet på Mors
Der søges om støtte til at udvide den kirkelige deltagelse til ”Kirkebussen på Kulturmødet”.
Det fremføres af ansøgningen, at det er vigtigt, at folkekirken er til stede hvor der er folk,
ikke mindst på et kulturmøde, da folkekirken er en meget vigtig kulturbærer i Danmark. Der
søges om støtte til blandt andet at kunne indgå i musikprogrammet med en koncert samt
støtte til at honorere og dække rejseudgifter for enkelte udefrakommende personer til
debatter på Kulturmødet, samt til foredrag og oplæg i Kirkebussen.
Der søges om kr. 40.000,00.
Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen med 25.000,00 kroner, da stiftsrådet
finder, at der er tale om et godt projekt, som det er vigtigt at hjælpe i gang. Stiftsrådet
bemærker, at bevillingen alene er gældende for 2017.
______________________________
Ansøgning 3 – Ansøgning om dækning af udgifter til ansættelse af tovholder til området
Folkekirkens Asylsamarbejde i Aalborg Stift
Der søges om støtte til at ansætte en tovholder med et månedligt honorar svarende til SU,
grundet behovet for at koordinere Folkekirkens Asylsamarbejde i Aalborg Stift.
Asylarbejdet er i konstant forandring, og der er behov for at kunne se hvad der foregår i hele
stiftet.
Der søges om kr. 75.000,00 på årsbasis.
Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen med 75.000,00 kroner på årsbasis.
Stiftsrådet bemærker, at der er tale om en honorarydelse.

Under dagsordenens punkt 8 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:
a. Der blev orienteret om de væsentlige resultater af stiftsrådets arbejde i 2016, herunder at der
er sket en strukturændring på kommunikationsområdet, om ansættelsen af en
religionspædagogisk konsulent samt projektet ”Kirken på Landet”. Endvidere yder
Stiftsrådet fortsat økonomisk støtte til Folkekirkens Familiestøtte.
b. Aarhus Stiftsråd modtog den 21, december 2016 en ansøgning om støtte til produktion og
udgivelse af 100 nye salmer på YouTube. Aarhus Stiftsråd meddelte den 9. februar
ansøgeren om, at stiftsrådet gav afslag på ansøgningen.
c. Der blev kort orienteret om status med projektet Folkekirken som Attraktiv Arbejdsplads.
d. Stifternes Fællesmøde 2017 finder sted i Maribo den 7. oktober 2017.
e. Der er fra Tværkulturelt Center kommet materiale.
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Under dagsordenens punkt 9 orienterede biskop Henning Toft Bro om, at:
a. Der er konference om ”Kirken på Landet”, hvor der er 150 tilmeldte. Der er gode
foredragsholdere på programmet, ligesom der også vil være workshops.
b. Der er Stiftsmenighedsstævne den 20. maj 2017. Der vil være gudstjenester, foredrag med
videre. Der vil snarest blive udmeldt et program for stævnet.
Under dagsordenens punkt 10 orienterede Jørgen Nielsen om renteforventningerne, herunder at
der er kommet tre nye kapitalforvaltere, Alm. Brand Bank, Danske Capital og Nordea Asset
Management, som det fremgår af bilag 4. Jørgen Nielsen orienterede om, at man er gået i gang med
at søge Kirkeministeriet om at ændre mulighederne for hvordan der investeres.
Stiftsrådet tog Jørgen Nielsen positive indstilling til forslaget til efterretning.
Under dagsordenens punkt 11 var der orientering fra formand Ejnar Haugaard Thomsen, som
orienterende om, at istandsættelsen af Folkekirkens Hus er stort set færdig, og der kører mange
arrangementer inde i huset.
Peter Albek Noer orienterede fra det Mellemkirkelige Stiftsudvalg om, at der er arrangement i
Folkekirkens Hus, omkring Libanon, den 22. maj 2017.
Under dagsordenens punkt 12 var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.
Under dagsordenens punkt 13 blev det oplyst, at næste møde afholdes tirsdag den 16. maj 2017
fra kl. 15.30 i Bispegården. Det blev besluttet, at starte Stiftsrådsmødet klokken 16.30 i stedet.
Under dagsordenens punkt 14 orienterede Peter Albek Noer om, at der er produceret et værk
omkring Luther salmer på dansk. Derudover orienterede Peter Albek Noer om, at han holder
studieorlov fra 1. marts 2017, og derfor deltager han ikke i næste møde.
Mødet sluttede ca. kl. 17.00
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