Dok.nr.: 8871/15
MJOH

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015
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), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi
provsti), Jens Peter Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Ella
Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), sognepræst Peter Albek Noer,
sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, provst Yvonne Nielsen Alstrup, 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:
Dorrit Andersen (Hadsund provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev 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:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Indlæg ved Leif Sondrup vedr. Diakoniprojektet i Aalborg Stift.
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Ansøgninger
5. Budgetoplæg for Det bindende Stiftsbidrag
6. Forslag til nye tiltag for det Bindende Stiftsbidrag
7. Gennemgang af forslag til forretningsorden og årshjul m.m.
8. Orientering om Stiftsrådets Visionsdag

2

9. Orientering om kommende møder
10. Eventuelt

Til dagsordenens punkt 1 blev det besluttet at tilføje punkt 4a til dagsordenen: Støtte til Reformationsudvalget.

Til dagsordenens punkt 2 var der et indlæg fra Diakoniudvalget ved Leif Sondrup vedrørende udvalgets store diakoniprojektet – Folkekirkens Familiestøtte – i Aalborg Stift.

Til dagsordenens punkt 3 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om status for Det bindende Stiftsbidrag. Efterfølgende gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen flere detaljer i budgetopfølgningen.
Statusorienteringen blev taget til efterretning af stiftsrådet.

Til dagsordenens punkt 4 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:
Ansøgning 1 – Syng Nyt har ansøgt om økonomisk støtte til oprettelsen af en database, for
at øge tilgængeligheden for nye salmer og desuden gøre det lettere at orientere sig blandt
salmerne i Den Danske Salmebog. Der ansøges om kr. 25.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 25.000,00 kr. da etableringen af
en database kan være en god hjælpe til præster, herunder nye præster, samt for alle andre med interesse i danske salmer. Det anbefales at Syng Nyt udbygger samarbejdet med
allerede etablerede systemer af lignende karakter.

Ansøgning 2 – ansøgning fra præst om økonomisk støtte til uddannelse som Psykotraumatolog. Der ansøges om kr. 84.000,00.
Der var en drøftelse af ansøgningen og på foranledning af Villy Møller drøftedes det om
denne uddannelse ligger udenfor stiftsrådets vedtagne rammer for efter- og videreuddannelse til præster. Et flertal i stiftsrådet fandt at uddannelsen ligger indenfor.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 84.000,00 da uddannelsen
kan bruges i sogne- og provstiarbejde og eventuelt også i stiftets katastrofeberedskab.

Til dagsordenens punkt 4a stillede formand Ejnar Haugaard Thomsen forslag om, at der ydes en
ekstra bevilling til Reformationsudvalget på kr. 25.000,00. Udvalget har et øget aktivitetsniveau,
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som gør at den oprindelige bevilling ikke er tilstrækkelig. Der er ikke fremsendt ansøgning fra Reformationsudvalget.
Det blev besluttet at bevilge et tilskud på 25.000,00.
Der blev besluttet, at der for eftertiden ikke behandles ansøgninger i stiftsrådet uden at der foreligger en skriftlig ansøgning, gerne med økonomiske bilag.

Til dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen en oversigt over udskrivningsbidraget for Det bindende Stiftsbidrag gældende for 2016. Ligeledes blev det fremsendte regneark gennemgået.
Såfremt stiftsrådets medlemmer har forslag og ideer, vil forretningsudvalget på baggrund af dette
udarbejde et forslag, der kan danne grundlag for en beslutning om udskrivningsbidraget for 2016,
der skal besluttes på det 22. møde i Stiftsrådet. Forslag kan sendes til formanden via mail inden den
9. februar 2015.
Der var en drøftelse af oplægget som blev taget til efterretning.

Til dagsordenens punkt 6 blev det drøftet hvilke nye tiltag, som Stiftsrådet kan iværksætte for Det
bindende Stiftsbidrag og hvorledes midlerne fordeles. Forretningsudvalget ser gerne, at der benyttes
flere midler til projekter, der dækker hele stiftet.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen vil anmode Informationstjenesten om en plan for den kommende kommunikationsstruktur i Aalborg Stift.
Der kom ikke konkrete forslag til budgettet under drøftelsen.
Forslag til nye ideer og projekter kan fremsendes til formand Ejnar Haugaard Thomsen via mail.

Til dagsordenens punkt 7 gennemgik stiftsfuldmægtig Marie Johansen oplæg til forretningsorden
og årshjul for stiftsrådet.
Der var en drøftelse af oplægget. Forretningsorden og årshjul godkendes endeligt på det 22. møde i
Stiftsrådet.

Til dagsordenens punkt 8 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at Stiftsrådet afholder en Visionsdag lørdag den 18. april 2015. Der fremsendes invitation til alle medlemmer af stiftsrådet samt til de øvrige deltagere. Invitation og andet materiale tilknyttet visionsdagen, vil være at
finde på stiftsrådets videndelingsside på DAP.
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Til dagsordenens punkt 9 blev der orienteret om, at de kommende møder i stiftsrådet finder sted
onsdag den 25. februar 2015, torsdag den 28. maj 2015, mandag den 14. september 2015 samt mandag den 16. november 2015.

Til dagsordenens punkt 10 orienterede biskoppen om opslag af provstestillinger, der skal opslås 4
i alt i 2015.
Biskoppen oplyste, at provstestillingen i Hjørring Nordre bliver hvor den er.
Biskoppen oplyste, at der er nedgang i antallet af ansøgere til præstestillinger i Aalborg Stift samtidig med, at der i år er meget få kandidater på Pastoralseminariet i Århus. Vi kommer til at mangle
præster i fremtiden. Der er mange overvejelser i den anledning bl.a. i bispekollegiet og provsteforening.
Biskoppen orienterede om, at den video som Thisted provsti har udarbejdet i forsøget på at skaffe
flere ansøgere til præstestillinger i provstiet, har været set af rigtigt mange.

Mødet sluttede ca. kl. 18.15.
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