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Referat af 5. økonomimøde i stiftsrådet den 24. januar 2017
i Aalborg Bispegård
Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Ole
Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Dorrit Andersen
(Hadsund provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted
provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti),
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Jens Peter Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), sognepræst Christen Staghøj Sinding,
sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Nielsen (referent).
Afbud:
Karsten Konradsen (Morsø provsti), provst Jens-Anders Djernes, stiftsfuldmægtig Marie Johansen
og bogholder Lene Marie Sørensen.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet. Herefter sang vi nr. 256 ”Spurven
sidder stum bag kvist” i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Indlæg ved provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring Søndre Provsti.
1. Godkendelse af dagsorden
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 2017
6. Orientering fra Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
7. Orientering om vedtaget bekendtgørelse nr. 1427 af 30. november 2016 om diæter til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg, og stiftsråd samt til bygningskyndige deltagere i synsforretning.
8. Eventuelt
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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 der i regnskabet indgår store
projekter, som løber af stablen i de kommende år, blandt andet ”kirken på landet”. Formand Ejnar
Haugaard Thomsen understregede, at udvalgene er meddelt, at såfremt de budgetterede midler ikke
er tilstrækkelige, har de mulighed for at fremsende en ansøgning. Stiftsrådet pointerer, at udvalgene
ikke skal oparbejde selvstændige kassebeholdninger. Der er budgetteret med et stort driftsunderskud
i 2017.
Efter en drøftelse blev statusorientering taget til efterretning af stiftsrådet.
Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger.
Ansøgning 1 – Ansøgning om økonomisk tilskud til undersøgelse af præsters arbejde med
konfirmationsforberedelse og konfirmation i Aalborg stift.
Ansøgning om tilskud til finansiering af undersøgelse af præsters arbejde med konfirmationsforberedelse og konfirmation i Aalborg stift. Undersøgelsen fører til en Ph.d. – grad og
vil foregå i samarbejde med Århus Universitet. Undersøgelsen udgives i artikelform (4-5
artikler) over en 3-årig periode.
Den pågældende ansøger om et beløb fordelt over 3 år til dækning af en kvalitativ undersøgelse af stiftets præsters forhold til konfirmationsforberedelsen og konfirmationshandlingen (gudstjenesten) Århus Universitet bevilger et tilsvarende beløb, som det ansøgte, og stiller ekspertvejledning og undervisning og kurser til rådighed for projektet. Universitets bevilling er betinget af stiftets godkendelse og økonomiske deltagelse. Universitet har
bevilget et beløb svarende til det beløb, som stiftsrådet ansøges om.
Der ansøges om et beløb på kr. 156.000,00.
Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen med 156.000,00 kr. fordelt over en
3-årig periode da stiftsrådet finder, at undersøgelsen er relevant for det religionspædagogiske arbejde som udføres og fortsat udbygges i Aalborg Stift.
___________________________________
Ansøgning 2 – Ansøgning om bevilling til indkøb af ”Hoppekirke” til stiftet
Ansøgningen der er fremsendt af kirke- og kulturmedarbejderen i Frederikshavn vedrører
indkøb af ”Hoppekirke”, som kan stilles til rådighed/udlejes til opstilling ved kirkemarkeder, sommerskoler og andet.
Der ansøges om beløb på i alt kr. 83,000.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet
ikke finder at indkøb og udlejning af en ”hoppekirke” ligger inden for stiftsrådets forretningsområde.
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Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen det fremsendte materiale, herunder oversigten over udskrivningsbidraget for Det bindende Stiftsbidrag gældende for
2018. Formand Ejnar Haugaard Thomsen understregede, at der i 2017 skal være en kassebeholdning på et rimeligt niveau.
Der var en drøftelse af oplægget som blev taget til efterretning.
Under dagsordenens punkt 5 var der en åben drøftelse af, hvilke tiltag som stiftsrådet kan igangsætte.
Der blev drøftet følgende tiltag:
•

Der er nedsat et nyt udvalg, ”Folkekirkens Asylsamarbejde”. Arbejdet i udvalget
ændrer sig meget i de kommende måneder, grundet en ændret asylsituation i Aalborg Stift. Overvejelse om mulighed for at koble en ildsjæl på opgaven. Der er en
plan om at oprette en idébank i udvalget, så man kan få inspiration til blandt andet
dåbsoplæring. Der er tale om en ny måde at tænke stiftsudvalg på, men det er også
en mulighed for at kunne stille større krav, når der er koblet lønkroner på vedkommende.

•

Sorggrupper – der er ikke længere en tovholder på projektet vedrørende sorggrupper. Mulighed for at sætte det som et mål, at der er sorggrupper i alle provstier.
Der mangler nu en person til, at koordinere sorggruppearbejdet.

Under dagsordenens punkt 6 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvaltning, herunder at der er kommet nye kapitalforvaltere. Der er ikke medbragt nogle tal til mødet,
grundet situationen med de nye kapitalforvaltere.
Under dagsordenens punkt 7 orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om den nye diætbekendtgørelse. Stiftsrådet fremsendte en udtalelse til udkastet da det var i høring. Kørsel i forbindelse med stiftsrådsmøder er blevet fastsat til lav sats. Diæterne er stadig efter samme model. Det
gælder også for deltagelse i provstiudvalgsmøder, budgetmøder m.v. Der er indført nye tiltag, herunder at der ydes diæter og befordringsgodtgørelse til menighedsrådsmedlemmer som deltager i
møder indkaldt af moderniseringsstyrelsen.
Efter en drøftelse tog stiftsrådet orienteringen til efterretning.
Under dagsordenens punkt 8 omhandlende eventuelt blev der orienteret om følgende:
•

Biskoppen orienterede om kirkemusikskolerne i Danmark. På baggrund af en stor rapport,
skal der nu udarbejdes to projekter. Der skal arbejdes for, at der skal uddannes unge mennesker som vil arbejde med kirkemusik. Der er tilstrækkeligt med elever på skolerne i øjeblikket, men der er stort frafald på PO-uddannelsen. Håbet er, at der fortsat er unge mennesker,
som vil beskæftige sig som kirkemusikere. Der er godt samarbejde mellem de tre rektorer
for musikskolerne i Danmark.
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•

Biskoppen orienterede også om sjælesorg på nettet. Onsdag den 1. februar er der reception i
domkirken i København, hvor projektet skydes i gang. Det tekniske på projektet er i orden,
og de ansatte er på plads, hvorfor det nu er op til befolkningen at vise interesse. Der er økonomi til 3 år på nuværende tidspunkt. I Sverige er der 3.000 henvendelser om året, hvor de
har været i gang i et par år.

•

Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen orienterede om ”folkekirken som arbejdsplads”.
Firmaet som man har entreret med, er nu gået konkurs. Stiftsrådet har overført betaling for
60.000 kr., hvilket betyder at de 60.000 kr. højest kan anmeldes som et simpelt krav i et
konkursbo. Der arbejdes stadig på, at få projektet op at køre, med andre aktører. Det kan på
nuværende tidspunkt ikke siges, om projektet gennemføres. Der var en kort drøftelse i forbindelse med orienteringen.

Mødet sluttede ca. kl. 17.00.
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