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Beslutningsprotokollat 

stiftsrådsmøde den 10. september 2019 

 

 
 

Den 09-09-2019/LCK 

Sagsnr. 2019 - 1523 

Akt. nr. 605680 

 

 

 

Tilstede: Søren Kallestrup, Erik Kring Olesen, Ove Steiner Rasmussen, Marianne 

Christiansen, Grete Wigh-Poulsen, Karsten Højrup Petersen, Alex Harttung, Torben 

Hjul Andersen, Mogens Lützen og Per Søgaard. 

 

Afbud fra: Knud Erik Hansen, Hans Havelund, Ejner Egtved og Robert Strandgaard 

Andersen. 

 

1) Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2) Gennemgang og drøftelse af Ministeroplæg om stiftsadministrationernes 

opgaver, organisering, ressourcer og kompetencer. 

Tabellerne på side 35, og 47 i ministeropægget, samt side 4 i oplæggets bilag 5, 

blev gennemgået og drøftet. 

Stiftets lønudgifter i 2020 med den nuværende bemanding udgør 4.866.809 kr. 

3) Gennemgang og drøftelse af ansøgningerne til omprioriteringspuljen 2020. 

Ansøgningerne til fællesfondens omprioriteringspulje 2020 blev gennemgået 

og drøftet. Ansøgningerne blev prioriteret som 1, 2 eller 3, og med anførelse af 

mulig reduktion. 

Stifterådets bemærkninger til de enkelte ansøgninger er som følger: 



Ad ansøgning 1, Biskopperne, Stiftsadministrationerne: 

Ansøgningen prioriteres som 1. Der er opbakning til de 23,1 millioner. Skal 

der findes penge kan etablering af de to nye centre skubbes. Besparelse 3,9 

million. 

Ad ansøgning 2, FUV, Genopretning: 

Ansøgningen prioriteres som 1. Evt. kan man udskyde 

videnindsamlingsprojekter. Alternativt øge den eksterne finansiering af disse. 

Endvidere evt. en mindre stigningstakt i overslagsårene (2021-2024). 

Ad ansøgning 3, Aalborg stift, Sjælesorg på nettet: 

Ansøgningen prioriteres som 2. Stiftsrådet så gerne en ekstern evaluering af 

tilbuddet inden en permanentgørelse af bevillingen. 

Ad ansøgning 4, Selskabet for Kirkelig kunst: 

Ansøgningen prioriteres som 1. 

Ad ansøgning 5, Københavns Stift, Folkekirke og Religionsmøde: 

Ansøgningen prioriteres som 1. Belastningen af omprioriteringspuljen udgør 

alene 752.000. 

Ad ansøgning 6, Det mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Migrantsamarbejde: 

Ansøgningen prioriteres som 1. 

Ad ansøgning 7, Folkekirken.dk, Projekt om kommunikation i folkekirken: 

Ansøgningen prioriteres som 2.  

Ad ansøgning 8, Viborg Stift, Himmelske dage sekretariat: 

Ansøgningen prioriteres som 2. Stiftsrådet ønsker en overvejelse af hvorvidt 

den foreslåede sekretariatsstruktur er hensigtsmæssigt. 

Ad ansøgning 9, KM, F2 – drift og procesudvikling: 

Ansøgningen prioriteres som 2. 

Ad ansøgning 10, Folkekirkens familiestøtte: 



Bortfaldet. 

 

4) Evt. 
 

Biskop Marianne Christiansen oplyste at det kirkemusikalske udvalg var kommet 

godt i gang, samt at der ville komme en ansøgning til stiftsrådet om 10.000 kr. til 

et arrangement. 

 

Per Søgaard mindede om stiftsrådsmødet den 1. oktober hvor der skal vælges ny 

formand. Har man lovligt forfald underrettes stiftes herom, med henblik på evt. 

indkaldelse af stedfortræder. 

 

Videre henledte Per Søgaard opmærksomheden på det fælles stiftsrådsmøde i 

Ribe den 2/11, samt fællesmødet i Hammelev den 12/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


