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Referat af Stiftsrådets 50. møde  

den 6. september 2022 i Aalborg Bispegård 
 

Til stede:  

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Anne Steen-

berg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Arne Ehrenreich (Frederikshavn 

provsti), Pernille Drøscher (Hadsund provsti), Grethe Bork Kristoffersen (Hjørring Nordre provsti), 

Erik Kristensen (Hjørring Søndre provsti), Knud Borregaard (Jammerbugt provsti), Anders Langdahl 

(Rebild provsti), Margit Nørgaard (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten 

Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Rune Leo Thomassen, sognepræst Christian Roar Pedersen, 

sognepræst Kristian Gram Schjoldager, provst Mette Moesgaard Jørgensen, biskop Thomas Rein-

holdt Rasmussen, stiftskontorchef Helle Hindsholm, og specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (re-

ferent).  

 

Afbud: 

Lennart Olsson (Aalborg Vestre provsti), domprovst Jacob Køhn Andersen og økonomimedarbejder 

Jeanette Højrup Søgaard.  

_____________________________ 

 

Formand Karsten Konradsen bød velkommen til mødet, og vi sang nr. 339 i Højskolesangbogen. 

 

Mødet blev indledt med et oplæg ved sognepræst Heine Lokjær Hansen og menighedsrådsformand 

Henning Ammentorp Bentzen om Skalborg sogns projekt ”Kirken med de nye”. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

 

Beslutningspunkter: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Eventuelle bemærkninger til referat fra 49. møde i Stiftsrådet 

3. Valg af formand for Stiftsrådet  

4. Valg af næstformand for Stiftsrådet 

5. Valg af repræsentant til budgetsamrådet 

6. Status for Det bindende Stiftsbidrag 

7. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag  

8. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for år 2023  

9. Behandling af ansøgninger til Omprioriteringspuljen 2023 

10. Høring over bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden 

11. Udpegning af medlem til Landsnetværket for Kirken på Landet 

12. Udpegning af kontaktperson til stiftsudvalg for migrantsamarbejde 

 

Orienteringspunkter: 

  

13. Formandens orientering  

14. Biskoppens orientering 

15. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen  



16. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

17. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

18. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 9. november 2022  

19. Eventuelt 

 

 

Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger, hvorefter dagsordenen blev godkendt.  

 

 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 49. møde i Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 3 blev formanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde: 

 

• Forslået til formand blev: Karsten Konradsen.  

 

Karsten Konradsen blev valgt til formand.  

 

 

Under dagsordenens punkt 4 blev næstformanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende 

måde:  

 

• Forslået til næstformand blev: Peter Stilling. 

 

Peter Stilling blev valgt til næstformand.  

 

 

Under dagsordenens punkt 5 blev repræsentanten til budgetsamrådet for Stiftsrådet i Aalborg Stift 

valgt på følgende måde:  

 

• Forslået til repræsentant til budgetsamråd blev: Ove Thingstrup Holler.   

 

Ove Thingstrup Holler blev valgt som repræsentant til budgetsamrådet. 

 

 

Under dagsordenens punkt 6 redegjorde formanden for status for Det bindende Stiftsbidrag. Der var 

spørgsmål til budget og forbrug for stiftsmenighedsrådsstævnet, som stiftet undersøger nærmere til 

næste møde. 

 

Efter en drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet. 

 

 

Under dagsordenens punkt 7 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:  

 

• Ansøgning nummer 1 – Ansøgning om dækning af rejseudgifter i forbindelse med stu-

dieorlov 

 

En sognepræst søger om dækning af rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af en studie-

orlov. Sognepræsten ønsker i forbindelse med sit studieprojekt at interviewe præster i ind- og 

udland, blandt andet fra England, USA og Norge. Sognepræsten søger om dækning af rejse-

udgifter, men der er ikke vedlagt et detaljeret budget. 

 

Der søges om op til kr. 25.000,00. 

 



Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen imødekommes med kr. 10.000,00, 

med mulighed for at søge om yderligere dækning på op til kr. 10.000,00, når der fremsendes 

et detaljeret budget for udgifterne. 

 

 

• Ekstraordinær ansøgning 1 – Ansøgning om dækning af udgifter ved ledelsesseminar 

den 28. januar 2023 i Folkekirkens Hus 

 

En arbejdsgruppe søger om støtte til tilrettelæggelse og afholdelse af et ledelsesseminar, hvor 

der skal sættes fokus på forslag til justeringer og forandringer af ledelsesstrukturen i folkekir-

ken. Arbejdsgruppen ønsker en fremadrettet debat, hvor den konstruktive tilgang og gode for-

slag til forandringer skal nyde fremme. 

 

Der søges om kr. 130.000,00.    

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen imødekommes med kr. 65.000,00, 

da det er et meget aktuelt tema.   

 

Kristian Gram Schjoldager deltog ikke i beslutningen om tildeling af midler til ledelsesse-

minaret. 

 

 

• Ekstraordinær ansøgning 2 – Ansøgning om støtte til Folkekirkens Familiestøtte 

 

Folkekirkens Familiestøtte søger om støtte til den videre drift. Folkekirkens Familiestøtte har 

hidtil haft et samarbejde med Egmont Fonden, men det udløber i 2023. Bestyrelsen har udar-

bejdet et nyt budget for projektet, hvor man i stedet for den nuværende model vil overgå til 

decentral ledelse, og dermed mindske udgifterne til sekretariatets drift betydeligt. Folkekir-

kens Familiestøtte søger om at det beløb på kr. 100.000,00 som man tidligere har fået bevilget 

til og med 2022, bliver et fast årligt beløb fra 2023 og frem. 

 

Der søges om kr. 100.000,00 årligt fra 2023 og frem.    

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen imødekommes med kr. 100.000,00 

årligt i årene 2023, 2024 og 2025. Stiftsrådet ønsker at få tilsendt en evaluering om senest 

et år. Derudover ønsker stiftsrådet at få tilsendt det nye budget, når det er fastlagt. Endelig 

vil stiftsrådet gerne have besøg af bestyrelsesformanden eller andre, til det første møde i 

2023. 

 

Peter Stilling og Mette Moesgaard Jørgensen deltog ikke i beslutningen om tildeling af 

midler til Folkekirkens Familiestøtte. 

 

 

Under dagsordenens punkt 8 gennemgik formanden budgetoplæg 1, herunder de væsentligste for-

slåede ændringer. Ligeledes gennemgik formanden de fremsendte budgetønsker fra stiftsudvalgene.   

 

Stiftsrådet havde en drøftelse af det fremsendte budgetoplæg, herunder ønsket fra Stiftsudvalget for 

Unge og Kirkes ønske om at kirketeltet på Nibe festival, ikke længere hører under udvalget. Stiftsrå-

det besluttede, at kirketeltet på Nibe festival flyttes ind under puljen til Ungdomsarbejde, ydelseskode 

2677.  

 

Efter endt drøftelse blev det tilrettede budgetoplæg 1 vedtaget af Stiftsrådet. Budgettet lægges på 

stiftets hjemmeside, DAP, og der sendes besked til udvalgene om hvad deres budget er i 2023.   

 
 



Under dagsordenens punkt 9 orienterede Ove Thingstrup Holler om de indkomne ansøgninger til 

Omprioriteringspuljen 2023. Ligeledes blev forretningsudvalgets forslag til prioritering af ansøgnin-

ger gennemgået. Der er ansøgninger for 20,3 millioner kroner, og omprioriteringspuljen i 2023 udgør 

17,3 millioner kroner. Derfor er det nødvendigt at prioritere ansøgningerne. Det blev oplyst, at an-

søgning 7 og ansøgning 9 efterfølgende er blevet trukket tilbage. 

 

Efter endt drøftelse besluttede stiftsrådet at godkende forretningsudvalgets indstilling.  

 

 

Under dagsordenens punkt 10 orienterede formanden om den indkomne høring over bekendtgørelse 

om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden. Jørgen Nielsen anførte, at bekendtgørelsen gi-

ver mulighed for, at alle penge placeres i obligationer eller i aktier. Det er dog ikke ufarligt at give så 

stor en frihedsgrad ved investeringer, så det kræver en fornuftig investeringspolitik.     

 

Efter endt drøftelse besluttede stiftsrådet at bakke op om det fremsendte udkast til ændring af be-

kendtgørelsen.  

 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede formanden om, at tidligere stiftsrådsmedlem Ejnar Hau-

gaard Thomsen ønsker at udtræde af Landsnetværket for Kirken på Landet, og at der derfor skal 

udpeges et nyt medlem, gerne fra stiftsrådets midte. Formanden forslog Margit Nørgaard. Margit 

Nørgaard blev valgt som nyt lægt medlem fra Aalborg Stift til Landsnetværket for Kirken på Landet. 

 

 

Under dagsordenens punkt 12 orienterede formanden om, at der på sidste møde ikke blev udpeget 

en kontaktperson til stiftsudvalget for migrantsamarbejde. Der var ingen stiftsrådsmedlemmer som 

ønskede at være kontaktperson til udvalget. Punktet tages op på et senere stiftsrådsmøde. 

 

 

Under dagsordenens punkt 13 orienterede formanden om, at:  

a. Der har været afholdt ERFA-møde mellem alle landets stiftsrådsformænd, hvor man behandlede 

flere forskellige emner. 

b. Der er udarbejdet et nyt ansøgningsskema til brug når man ønsker at søge stiftsrådet om støtte. 

c. Der er udarbejdet en rapport om hvordan storpastorater påvirker det kirkelige liv, som vil blive 

offentliggjort på stiftets hjemmeside. 

d. Der vil blive udsendt en reminder til stiftsudvalg om brug af stiftets hjemmeside. 

e. Rigsrevisionen har lavet en påtegning på regnskabet for stiftsmidlerne, og GiasCentret har lavet 

en forklaring til påtegningen. 

f. Der er kommet besked fra GiasCentret om at de realiserede kurstab nu overstiger renteindtægterne 

hos kapitalforvalterne.  

g. Der er kommet en invitation til Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2022. Hvis 

man ønsker at deltage, tilmelder man sig hos Pernille Bunk Stølefjell senest den 20. september 

2022. Ellers vil invitation blive videregivet til stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde. 

h. Der er lagt mødedatoer for 2023, som fremgår af DAP. 

i. Der har været en høring om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og 

lov om forsøg i folkekirken, og høringssvaret er fremsendt til orientering. 

 

 

Under dagsordenens punkt 14 orienterede biskop Thomas Reinholdt Rasmussen om, at:  

a. Biskoppen har afgivet høringssvar til høring om ændring af lov om menighedsråd, lov om folke-

kirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken, og høringssvaret er fremsendt til orientering. 

Biskoppens bekymring er, at lovforslaget lægger op til at trække ting op ad, og når man løfter 

magten op ad, bør tilsynet følge med. Dernæst har biskoppen også kommenteret på forslaget om 

at kunne hæve stiftsbidraget fra 1 % til 2 %. 

b. Der er blevet udpeget en ny stiftamtmand. Trine Hede er tiltrådt som stiftamtmand, og hun delta-

ger i Landemodet den 30. september 2022. På stiftets hjemmeside kan man læse et portræt af den 

nye stiftamtmand. 



c. Der arbejdes med provstestillinger i Frederikshavn og i Rebild provstier. Stillingen i Frederiks-

havn provsti er slået op, og den fastholdes i sit nuværende format. Stillingen i Rebild provsti er 

endnu ikke slået op, da der skal foretages en strukturændring. 

 

 

Under dagsordenens punkt 15 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvalt-

ning, herunder at der er indgået en kontrakt med Jyske Invest som administrator i Stifternes Kapital-

forvaltning. Overordnet er der negative tal, som skyldes både realiserede kurstab og ikke-realiserede 

kurstab. Jørgen Nielsen anførte, at man i kapitalforvaltningen har spurgt Kirkeministeriet om de kan 

give en forklaring på hvad der sker, hvis der er negativ egenkapital, og man afventer stadig et svar.  

 

 

Under dagsordenens punkt 16 var der orientering fra biskoppen om at Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 

i løbet af de næste par uger får besøg af en delegation fra den evangelisk-lutherske kirke i Tanzania. 

Delegationen skal besøge kirker i stiftet, ligesom de også kommer på besøg i bispegården.   

 

 

Under dagsordenens punkt 17 spurgte Anders Langdahl til, hvordan man får præstepraktikanter ud 

fra universitetet. Har biskoppen ideer til hvordan man trækker unge kandidater til Aalborg Stift? Bi-

skoppen svarede, at han om godt to uger får besøg af hele holdet fra pastoralseminariet i Aarhus, hvor 

der er lavet et arrangement for alle de nye præster på pastoralseminariet. Den nye præsteuddannelse, 

§ 1a skulle også gerne på sigt bidrage til lidt flere ansøgere. Provst Mette Moesgaard Jørgensen for-

talte om det samarbejde der er i Thisted, Sydthy og Morsø provstier, hvor man har arbejdet målrettet 

med marketing, ligesom man har haft menighedsrådsmedlemmer med på match-dag på pastoralsemi-

nariet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 18 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer:  

12. oktober 2022, forretningsudvalgsmøde 

9. november 2022, stiftsrådsmøde 

14. februar 2023, forretningsudvalgsmøde 

27. februar 2023, stiftsrådsmøde 

2. maj 2023, forretningsudvalgsmøde 

16. maj 2023, stiftsrådsmøde 

29. august 2023, forretningsudvalgsmøde 

13. september 2023, stiftsrådsmøde 

31. oktober 2023, forretningsudvalgsmøde 

14. november 2023, stiftsrådsmøde 

 

 

Under dagsordenens punkt 19 omhandlende eventuelt var der ingen drøftelse. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 18.00. 

 


