AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Sag nr. 2020 - 20067 / Akt. nr. 1040692
PEBN
Dato: 8. september 2020

Referat af Stiftsrådets 43. ordinære møde
den 8. september 2020 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard
Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen (Hadsund provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Mogens Sørensen (Hjørring Søndre
provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Jens Christian Meldgaard, provst Line Skovgaard Pedersen,
domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, kst. stiftskontorchef Helle Hindsholm, og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen.
______________________________

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet.
Mødet indledtes med en orientering om Folkekirkens Familiestøtte ved provst og formand for bestyrelsen, Carsten Bøgh Pedersen.
Beslutningspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Eventuelle bemærkninger til referat fra 42. møde i Stiftsrådet
Status for Det bindende Stiftsbidrag
Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for år 2021
Valg af formand for Stiftsrådet – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét år.
Valg af næstformand for Stiftsrådet – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét
år.
8. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende de af fællesfonden indkaldte budgetsamråd. Valget er gældende for ét år.
9. Ny samarbejdsaftale for Grøn Kirke
10. Vedtagelse af politik for lån i Aalborg Stifts stiftsmidler
Orienteringspunkter:
11. Formandens orientering
a. Fælles stiftsrådsmøde i Viborg lørdag den 7. november 2020
b. Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi
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c. Status på genudbud af KAS-GIAS
12. Biskoppens orientering
13. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
16. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 16. november 2020.
17. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 var der en bemærkning om at dagsordenens punkt 8 vedrører valg af
repræsentant til budgetsamrådet og ikke budgetfølgegruppen, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 42. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 redegjorde formanden for status for Det bindende Stiftsbidrag, herunder at det ikke længere er muligt at lave hensættelser, hvilket gør, at reserverede beløb vil fremgå af
slutopgørelsen i budgetopfølgningen.
Statusorienteringen blev taget til efterretning af Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:


Ansøgning nummer 1 – Ændring af støtte til Børnefestival 2020
Grundet den nuværende situation med corona-virus har arrangørerne bag Børnefestival 2020
måtte aflyse det store fælles arrangement som blev rykket til efteråret, da der stadig gælder et
forsamlingsforbud. Den store nationale begivenhed forbliver dog, blot i en anden form, da der
lokalt skabes arrangementer for børn i alderen 6-12 år. Børnefestival 2020 anmoder derfor
svar på, om stiftsrådet kan se det bidrag der er givet på kr. 10.000,00 blive brugt på en anden
måde, men til gavn for mindst lige så mange børn, fordelt rundt om i landet.
Der søges om at bruge det bevilligede beløb på kr. 10.000,00 anderledes end først angivet.
Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen om at bruge det bevilligede beløb anderledes, grundet den særlige situation i 2020 med corona-virus.



Ekstraordinær ansøgning 1 – Ansøgning om støtte til finansiering af bogudgivelse,
”Samskabelse og samspil”
En provst ønsker i samarbejde med Center for borgerdialog og FUV at udgive en publikation,
der har fokus på samskabelse mellem folkekirke, kommune og civilsamfund. Formålet med
bogen er at sætte en dagsorden, hvor man med udgangspunkt i udviklet kirkelig praksis sætter
fokus på folkekirkens rolle i denne samskabelse. Ansøgningen kan betragtes som et bidrag til
den samlede udgivelse, hvor Aarhus Stiftsråd har stillet sig bag med en underskudsgaranti på
kr. 100.000,00.
Der søges om kr. 15.000,00.
Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet ikke yder støtte til
bogudgivelser.

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formanden budgetoplæg 1, herunder de væsentligste forslåede ændringer. Ligeledes gennemgik formanden de fremsendte budgetønsker fra stiftsudvalgene.
Stiftsrådet havde en drøftelse af det fremsendte budgetforslag. Jens Christian Meldgaard anførte, at
han ønsker at Stiftsrådet skal præcisere, at posten i budgettet kaldet ungdomsarbejde, er målrettet
KUL-projekter.
Efter endt drøftelse blev det tilrettede budgetforslag 1 vedtaget af Stiftsrådet. Budgettet lægges på
stiftets hjemmeside, DAP, og der sendes besked til udvalgene om hvad deres budget er i 2021.

Under dagsordenens punkt 6 blev formanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:


Forslået til formand blev: Ejnar Haugaard Thomsen, og Peter Stilling. Peter Stilling anførte,
at han ikke ønsker at være formand, og derfor trækker sig.
Ejnar Haugaard Thomsen blev valgt til formand.

Under dagsordenens punkt 7 blev næstformanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende
måde:


Forslået til næstformand blev: Karsten Konradsen.
Karsten Konradsen blev valgt til næstformand.

Under dagsordenens punkt 8 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 9 orienterede Villy Steen Møller om den fremsendte skrivelse fra Danske Kirkers råd. Den nuværende samarbejdsaftale om støtte fra Aalborg Stiftsråd til Grøn Kirke på
kr. 20.000,00 årligt udløber i 2020, og det er derfor blevet tid til at forny samarbejdsaftalen. Grøn
Kirke anmoder om at indgå en ny aftale, der løber fra 2021-2023. Stiftsudvalget for Grøn Kirke i
Aalborg Stift foreslår, at der fortsættes med det samme beløb, kr. 20.000,00 i 2021-2023.
Efter en drøftelse besluttede Stiftsrådet at forny samarbejdsaftalen med Grøn Kirke. Stiftsudvalget
for Grøn Kirke sørger for det videre arbejde hermed, og indgår aftalen med Grøn Kirke om et nyt
treårigt forløb.

Under dagsordenens punkt 10 orienterede formanden om det fremlagte udkast til politik for lån i
Aalborg Stifts stiftsmidler, og gennemgik de væsentligste elementer.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at godkende lånepolitikken. Stiftsadministrationen sørger for
at det bliver sendt ud, så det er tilgængeligt for menighedsrådene.

Under dagsordenens punkt 11 blev formandens skriftlige orientering taget til efterretning af stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 12 orienterede biskop Henning Toft Bro om, at:
a. Årets Landemode er aflyst grundet den nuværende situation med corona-virus.
b. Der var debat på seneste Forretningsudvalgsmøde om Stiftsmenighedsrådsstævne, som udskydes til maj 2022, altså et år frem i tiden, i håb om at man kan mødes flere end 1000 personer
til den tid.

Under dagsordenens punkt 13 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvaltning, herunder at renteafkastet igen er positivt. Det afkast vi har fået indtil nu i 2020, er også gennem
de sidste måneder blevet positivt. Man har i bestyrelsen arbejdet med at få startet op med investering
i aktier. Jørgen Nielsen spurgte stiftsrådet til, om man stadig er positive til investering i aktier. Ligeledes spurgte Jørgen Nielsen stiftsrådet i forhold til etik, særligt i forhold til den 5 % grænse der pt.
er, om stiftsrådet stadig støtter 5 % grænsen.
Stiftsrådet gav udtryk for, at stiftsrådet støtter både investering i aktier, og 5 % grænsen.

Under dagsordenens punkt 14 orienterede Ove Thingstrup Holler om Aalborg Stiftsråds prioritering
af ansøgninger til Omprioriteringspuljen 2021. I år kan alle ansøgninger rummes af det beløb der er
til rådighed, hvilket er 12 millioner kroner.
Anne Steenberg orienterede fra Sachsen-udvalget, som er et underudvalg under Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg. Man laver den 26. september 2020 en fælles online-gudstjeneste med deltagelse fra
Tyskland.
Jens Christian Meldgaard orienterede fra Religionspædagogisk Stiftsudvalg, om at Englands-studieturen ligger stille pt., grundet usikkerheden omkring rejser grundet corona. Man planlægger kurser i
efteråret omkring online-undervisning af konfirmander.

Under dagsordenens punkt 15 var der spørgsmål fra Jytte Abildgaard. Jytte Abildgaard ønsker gode
råd omkring sikring af gravsten. Hvad gør man, hvis gravstedsejeren ikke vil betale for denne sikring,
hvis man ikke kan bruge ligningsmidler til det? Stiftsrådet havde en drøftelse af spørgsmålet. Kst.
stiftskontorchef anførte, at emnet drøftes på møde i Juridisk Afdeling på mandag.

Under dagsordenens punkt 16 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer:
16. november 2020
11. februar 2021
19. maj 2021
7. september 2021
10. november 2021
Under dagsordenens punkt 17 omhandlende eventuelt holdte formanden tale for domprovst Niels
Christian Kobbelgaard, idet han udtræder af Stiftsrådet grundet pension.
Mogens Sørensen spurgte til, om det er muligt at afholde møderne i Bispegården i fremtiden, grundet
udfordringerne med parkering og at finde frem inde i byen. Det undersøges hvad der kan gøres til
næste møde, hvis ikke det er muligt at være i Bispegården.

Mødet sluttede kl. 18.00.

