Dok.nr.: 85103/12
MJOH

Referat af Stiftsrådets 12. ordinære møde
den 20. august 2012 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),
Elin Klitgaard (Hadsund provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring søndre provsti), Thomas Vagner Borrisholt
(Hjørring Nordre provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti),
Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard, sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst Mette Moesgaard Jørgensen,
provst Jens Fahnøe Munksgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen,
bogholder Lene Marie Sørensen, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).

Afbud:
Aksel Boel (Morsø provsti), domprovst Niels Christian Kobbelgaard og chefkonsulent Helle
Hindsholm.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 340 ”Du gav mig,
o Herre, en lod af din jord” i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventulle bemærkninger til referat fra 11. møde i Stiftsrådet
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Godkendelse af halvårsregnskab for Stiftsmidlerne
5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
Orienteringspunkter:
6. Formandens orientering
7. Biskoppens orientering
8. Orientering fra Stiftsadministrationen
9. Orientering om provstestillinger v/biskop Henning Toft Bro
10. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
11. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
12. Næste møde i Stiftsrådet
13. Eventuelt
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Under dagsordenens punkt 1 blev dagsordenen godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra det 11. ordinære
møde.

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det bindende Stiftsbidrag jf. bilag 1. Stiftspræstestævnet har haft en stor succes, hvilket betyder at udgifterne
er blevet 40-45.000 kr. højere end det oprindelige budget. Det er derfor vigtigt, at der i budgettet for
2013 tages højde for denne forøgelse.

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik bogholder Lene Marie Sørensen halvårsregnskabet for
Stiftsmidlerne, der er et overskud på ca. 5.5 mio.kr. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af
stiftsrådets medlemmer.

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger.


Folkekirkens Ungdomskor ansøger om støtte til en korkonsulent. Der ansøges om 20.000 kr.
pr. år i 3 år. I alt 60.000,00 kr.
Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes.



Ensemble Zimmermann ansøger om støtte til 2 koncerter i Nordjylland. Der ansøges om
28.000,00 kr.
Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes ikke.



Ansøgning til studieophold i Rom. Der ansøges om 14.500,00 kr.
Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes.



Ansøgning om støtte til udgivelse af konfirmandundervisningsmateriale. Der ansøges om
25.000,00 kr.
Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes.
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Ansøgning om ekstrabevilling til Udvalget for Folkekirke og Religionsmøde. Der ansøges
om 10.000,00 kr.



Der var en drøftelse af den fremsendte ansøgning. Ansøgningen imødekommes.

Under dagsordenens punkt 6 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at Ministeriet for
Ligestilling og Kirke har fremsendt en foreløbig orientering om evaluering af de permanente stiftsråd. I forbindelse med denne evaluering, skal der udpeges to medlemmer af Stiftsrådet. Stiftsrådet
vælger Jens Christian Meldgaard og Ejnar Haugaard Thomsen til at deltage i dette arbejde.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at Ministeriet for Ligestilling og Kirke har
fremsendt høringsbrev om at lov om ansættelse i stilling i folkekirken mv. og lov om folkekirkens
økonomi er sent i høring hos blandt andet stiftsrådene. Formanden orienterede om indholdet i lovforslaget. Stiftsrådet fremsender et høringssvar, hvoraf det fremgår, at Stiftsrådet ingen bemærkninger har til lovforslaget.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at aftalen med EU-kontoret, om nyheder vedrørende Folkekirken og EU, standses snarest muligt. Der fremsendes dermed ikke yderligere breve fra
Bryssel.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at der den 22. september 2012 afholdes fællesmøde på Fyn for alle Stiftsråd i Danmark. Tilmeldinger skal ske til stiftsfuldmægtig Marie Johansen
senest den 31. august 2012.
Ligeledes orienterede formanden om, at der sker en ændring i ordningen for sognemenighedernes
indsamling til mellemkirkeligt arbejde.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at Stiftsrådet på Fyn har anmodet Ministeriet
for Ligestilling og Kirke om, at der sker særskilt repræsentation af stiftsrådene i det varslede udvalg
vedrørende Folkekirkens struktur.
Stillingen som 50 % ungdomspræst er nu blevet opslået.
Der er på mødet omdelt en oversigt over, hvilke busruter, der har fået en reklame i forbindelse med
det kommende menighedsrådsvalg.

Under dagsordenens punkt 7 orienterede biskoppen om, at der er en del samtaler, som følge af, at
der er mange opslåede stillinger. Biskoppen skal forstå prædiken ved folketingets åbning.

Under dagsordenens punkt 8 orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om status for KAS
(kapitaladministrationssystemet) og GIAS (gravstedsaftaleindberetnings- og administrationssystem). GIAS træder i kraft den 1. oktober 2012. Der afholdes kurser i brug af systemet i løbet af
september måned.
Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen orienterede om, at der i år er ydet store tilskud til kirkeistandsættelser i Aalborg Stift fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke – i alt 9 mio. kr., ud af en
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samlet pulje på i alt 17 mio. kr., er gået til kirker i Aalborg Stift. Det drejer sig om Hansted kirke.
Oue kirke, Gettrup kirke, Vrå kirke, Ræhr kirke, Tranum kirke, Vorupør kirke og Ydby kirke.
Ligeledes orienterede stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen om status vedrørende implementering
af opgaven af screening af plansager i Aalborg Stift. Projektet skrider planmæssigt frem.
Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen orienterede om, at kommunerne har pligt til at betale for
gravkastning og vedligeholdelse af gravsteder for ubemidlede.

Under dagsordenens punkt 9 orienterede biskop Henning Toft Bro om provstestillinger i folkekirker og de ændringer, der er sket i de opgaver, der er i en provstestilling. Ligeledes nævnte biskoppen, at det kan være vanskeligt at rekruttere provster til ledige stillinger, efter den model, som er
gældende nu.
Biskoppen orienterede ligeledes om de ændringer, som vil følge af lovforslagets vedtagelse, og
hvilken betydning ændringerne vil få for provstestillingernes indhold, såvel som provstestillingens
placering i by og land områder. Ligeledes nævnte biskoppen, at ved lovforslagets vedtagelse, så vil
reglerne fremadrettet blive således, at alle præster har mulighed for at søge en ledig provstestilling.
Biskoppen understreger, at det fremadrettede arbejde vil ske i et samarbejde, med såvel provstier og
stiftsråd.
Efter biskoppens indlæg, var der en drøftelse af emnet.

Under dagsordenens punkt 10 orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvaltning jf. bilag 11.

Under dagsordenens punkt 11 var der ikke indkommet spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.
Provst Jens Munksgaard orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, der skal finde et nyt logo for
folkekirken.
Villy Steen Møller efterlyste en liste over de emner, der vil blive drøftet på kommende møder. Ejnar
Haugaard Thomsen sender listen rundt til stiftsrådets medlemmer.

Under dagsordenens punkt 12 blev det oplyst, at næste møde i Stiftsrådet afholdes den 25. oktober
2012.

Under dagsordenens punkt 13 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om stiftsrådets kontaktpersoner til de udvalg, der er nedsat under Stiftsrådet. Listen over kontaktpersoner sendes til
Stiftsrådet og offentliggøres på DAP. Listen sendes ligeledes til udvalgene.
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Jens Christian Meldgaard orienterede om præsternes efteruddannelse og problematikken omkring,
hvem der skal betale.
Der var en drøftelse af problematikken og hvor udgiften skal og bør placeres.
Jens Christian Meldgaard opfordrede til at referater fra Stiftsrådet bliver offentliggjort på DAP.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen takkede for et godt møde, der sluttede kl. 18.30.
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Ejnar Haugaard Thomsen

Elin Klitgaard

Jørgen Nielsen

Villy Steen Møller

Gert Nørgaard Frederiksen

Thomas Vagner Borrisholt

Mads Frost Jensen

Ole Dørum Jensen

Ingrid Jørgensen

Anne Steenberg

Jytte Abildgaard

Jens Christian Meldgaard

Kirsten Staghøj Sinding

Mette Moesgaard Jørgensen

Jens Fahnøe Munksgaard

Henning Toft Bro
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