AALBORG STIFT
Stiftsrådet
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Dato: 27. januar 2016

Referat af 4. økonomimøde i stiftsrådet den 27. januar 2016
i Aalborg Bispegård
Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen
Nielsen (Brønderslev provsti), Dorrit Andersen (Hadsund 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), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, provst Yvonne Nielsen Alstrup, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen
og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).
Afbud:
Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), sognepræst Christen Staghøj
Sinding og stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen.

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:
Indlæg ved Kamilla Bøgelund Hansen fra Infotjenesten i Aalborg Stift.
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 2016
6. Valg af medlem til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
7. Godkendelse af vedtægt for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (andenbehandling)
8. Orientering fra Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
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9. Fællesmøde for Stiftsrådene v/formand Ejnar Haugaard Thomsen
10. Invitation til inspirationsseminar den 11. februar 2016 v/formand Ejnar Haugaard Thomsen
11. Eventuel

Til dagsordenens punkt 1 blev punkterne 5 og 7 byttet og dagsordenen blev godkendt (ændringen
fremgår af ovenstående dagsorden).
Til dagsordenens punkt 2 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om status for Det bindende Stiftsbidrag. Formand Ejnar Haugaard Thomsen understregede, at det ikke er hensigten, at
udvalgene skal oparbejde en opsparing af de budgetmidler, de for bevilget. Såfremt de budgetterede
midler ikke er tiltrækkelige, har udvalget mulighed for at fremsende en ansøgning.
Statusorientering blev taget til efterretning af stiftsrådet.
Til dagsordenens punkt 3 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen den indkomne ansøgning.
Ansøgning 1 – Økonomisk støtte til Diakonipakken
Projektgruppen søger om støtte til et konfirmandprojekt, der har til hensigt at indføre de
unge i en diakonal praksis, projektet forløber i årene 2016 - 2017. Til formålet udvikles der
en diakonipakke, som er tænkt som inspiration og en håndsrækning til de konfirmander,
der kommer i kontakt med diakoni.
Der søges om kr. 25.000,00.
Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen med 25.000,00 kr. da projektet falder
i tråd med diakoniprojektet ”Folkekirkens Familiestøtte”. Samtidig er det med til at sikre, at diakoni bliver til ”virkelighed” for konfirmanderne og at kendskabet til diakoni
spredes ud til flere.
Til dagsordenens punkt 4 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen det fremsendte materiale,
herunder oversigten over udskrivningsbidraget for Det bindende Stiftsbidrag gældende for 2017.
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 2017,
der skal besluttes på det 26. møde i Stiftsrådet. Forslag kan sendes til formanden via mail inden den
15. februar 2016.
Der var en drøftelse af oplægget som blev taget til efterretning.
Til dagsordenens punkt 5 var der en åben drøftelse af, hvilke tiltag som stiftsrådet kan igangsætte.
Der blev drøftet følgende tiltag:
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Sorggrupper – bred opbakning til et sådant tiltag. Vigtigt, at der er fokus på, at der
eksisterer veletablerede sorggrupper både i og udenfor kirkeligt regi. Tiltaget kunne eventuelt ske i samarbejde med disse grupper.
Få kortlagt omfanget og indholdet af eksisterende sorggrupper, ved at kontakte de
enkelte provstier.
På det 26. møde i stiftsrådet, vil der være et oplæg af sognepræst Ole Raakjær om
arbejdet med sorggrupper. Efterfølgende kan der udarbejdes en indsatsplan af
stiftsrådet.
Asylansøgere og nydanskere – forsøg på at skabe bedre synlighed af kirken overfor denne gruppe. Drøftelse af arbejdet med dåbsoplæring af denne gruppe mennesker. Mulighed for etableringen af yderligere ressourcepræster, som kunne finansieres af stiftsrådet. Mulighed for at inddrage frivillige i arbejdet.
Der er behov for at punktet drøftes særskilt på et møde, eventuelt med et oplæg af
Søren Dahlsgaard. Efterfølgende kan der udarbejdes en konkret plan.
Støtte til menighedsrådsvalget i 2016 – der er, på landsplan, bevilget en stor økonomisk støtte, for at skabe fokus og opmærksomhed omkring det kommende valg
til menighedsrådene.
Stiftsrådet opfordrer provstiudvalg og menighedsråd til at gå aktivt ind i opgaven
med at skabe opmærksomhed omkring valget og få skabt en interesse for, at nye
personer stiller op til valget.
Grøn kirke – det blev nævnt, at der i 2017 eventuelt vil blive stillet forslag om at
etablere et stiftsudvalg for grøn kirke.

Til dagsordenens punkt 6 blev Anne Steenberg valgt som medlem af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.
Til dagsordenens punkt 7 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen vedtægten for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.
Udvalget har ved møde i januar tiltrådt stiftsrådets ændringsforslag, som stiftsrådet stillede som
forudsætning for en godkendelse af vedtægten blev drøftet. Den nævnte passus er fjernet fra vedtægten.
Stiftsrådet godkendte vedtægten, der nu er gældende for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.
Til dagsordenens punkt 8 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvaltning,
herunder om muligheden for at investere i virksomhedsobligationer. Der var en gennemgang af afkastopgørelsen, som fremgår af afrapporteringen fra kapitalforvaltningen.
Der er endnu ikke udarbejdet en renteprognose for 2017 men denne vil være klar inden afholdelsen
af det 26. møde i stiftsrådet, hvor renten skal fastsættes.
Der arbejdes med et udbud, for at få nye kapitalforvaltere fra 2017.
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Til dagsordenens punkt 9 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om at det næste fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer afholdes lørdag den 17. september 2016 i Roskilde Stift.
Til dagsordenens punkt 10 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om at der er fremsendt
en invitation til et inspirationsseminar om situationen i Israel/Palæstina. Arrangementet finder sted
den 11. februar 2016 på Aarhus Efterskole i Højbjerg.
Til dagsordenens punkt 11 orienterede biskop Henning Toft Bro, at der er 11 embeder i opslag og
der kommer yderligere 3 i den nærmeste fremtid.
Biskoppen har deltaget i uddannelsesmessen i Aalborg Kultur og Kongres Center. Det var en stor
succes, med stor søgning og interesse for Folkekirkens stand.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen orienterede om, at ungdomspræsten som stiftsrådet yder støtte
til, har opsagt sin stilling med udgangen af januar 2017.
Mødet sluttede ca. kl. 17.30.
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