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REFERAT  STIFTSUDVALGSMØDE 
  TIRSDAG den 22.03.22 KL. 13.00 
STED Løkken Sognegard 
DELTAGERE Anni Buch Hansen ABH), Øjvind Jørgensen (ØJ) og Peder 

Mørch (PM) (mødeleder), Kenneth Berg (KBG) (referent) 
--------------------------------- 

 
1.   Velkomst og godkendelse af dagsorden 
      Dagsorden godkendt.       
        
2.   Godkendelse af referat fra 20.10.20        
Referat godkendt.                  
 
3.   Siden sidst 
      a. Corona slog alt i stykker 
      b. Ordkraft 2022 
      Se bilag (mail af 14.03. fra Morten Predstrup til PM – er sendt til jer 
      b.a.Til drøftelse. – Forbedring/ændringer til oplæg. 
      b.b.Bemandingsplan 
      Torsdag opsætning af stand og bemanding: PM og ABH 
      Fredag: ABH og KB (9.30-14.00) formiddag og til først på eftermiddagen.     
      Eftermiddagen: ØJ (fra ca. 14.00). Resten af dagen: PM (fra ca. 11/11.30). 
      Lørdag: Bemanding af stand og nedtagning: PM      
    
4.  Udvalgets fremtid 
     a. Udpegning af nyt medlem – biskoppen 
     b. Formand 
         - er der et nuværende udvalgsmedlem, der vil være formand? 
     Det er der ikke 
     Dvs: Vi fortsætter – indtil videre – uden formand med uddelegering af opgaver 
     
     c. Skal vi fortsætte linjen med to arrangementer årligt?    
     Beslutning udsat til der er fundet en formand 
 
5.  Mail af 17.09.20 fra Stiftet om tjekliste til stiftsudvalgenes undersider på Aalborg Stifts 
      Hjemmeside 
      Se bilag 
      Drøftet. PM fremsender f.eks. referater samt indbydelser til tovholderen i Stiftet. 
       
6.  Næste møde 
     I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 19. maj.      
 
7.  Eventuelt 
     Bibelselskabets repræsentantskabsmøde er torsdag 19.05.21 kl. 15.00. København. 
     Så vidt jeg er orienteret, bliver mødet afholdt med fremmøde. 
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    EFTERSKRIFT 
    -  ABH og PM deltager i repræsentantskabsmødet. Måske vil også KGB og ØJ deltage. 
    - Tidligere medlem af Stiftsudvalget, sognepræst Lotte Lyngby, Sønderholm-Frejlev Pastorat, har 
       telefonsamtale med PM givet tilsagn om hjælp på standen på Ordkraft torsdag 08.04 fra ca. 
       kl. 14,00 og til aften. 
    - Såfremt KGB og ØJ ikke deltager i repræsentantskabsmødet, vil der ikke være møde i udvalgs- 
      møde 19.05., men på et senere tidspunkt. 
   -  Kan der fremover afholdes udvalgsmøder et permanent sted? Skal afklares senere når udvalget  
      er fuldtalligt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
     
     


