
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Referat af Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljøs møde den 7. sep. 2015, Kl. 15-17 
Viborg Bispegård. 
 

 
Afbud fra Hans Old 
 
 
 
      

Dagsorden 
 
 

Referat 

1)  
Velkomst og gennemgang samt godkendelse 
af dagsordenen. 
Ved Kirsten 

 
Kirsten bød velkommen, gennemgik dagens 
program, alt godkendtes. 

2) 
Status på det kommende års møder i 
provstierne om ’Den gode Ledelse’  
 
 

Vi har positiv tilbagemelding fra 9 provstier og 
datoforslag fra 8 provstier. 
Kirsten har tilsagn fra oplægsholdere, som nu 
skal fordeles på datoer og lokaliteter. 

3)  
Status for Stiftsudvalget. 
Stiftet påregner nyvalg/udpegelser sidst på 
året. 
Så, hvem vil fortsætte og hvem vil gerne 
stoppe? 
 

 Punkt 3) og 4) har rod i den samme 
overvejelse. 
Hvem er vi som stiftsudvalg og hvorfor og hvad 
er det, der ønskes af os fra stiftsrådets side. 
Under mødet talte udvalgsformand Kirsten 
Lund med både Biskop Henrik Stubkjær og 
stiftets teologiske medarbejder Henning 
Thomsen, som er kontaktleddet mellem 
stiftsrådet og stiftsudvalgene. 
Det aftaltes at Henrik Stubkjær og Henning 
Thomsen mødes med stiftsudvalget 
mandag den 30. november kl. 15.00 i Viborg 
bispegård. 
Vi vedtog at aflyse udvalgsmødet den 16. 
nov. og at lade det erstatte af mødet den 30. 
nov. også for at kunne tale om erfaringer fra 
den første mødeaften med ’Den gode 
Ledelse’ som finder sted i Holstebro provsti 
d. 17. nov. 

4)  
Udvalgets kommissorium og 
sammensætning. 
Stiftet har bedt stiftspræsterne udarbejde 
udkast til opdaterede kommissorier samt 
udkast til den ”ideelle” 
udvalgssammensætning. 
Materialet skulle være Stiftet i hænde senest 
12. august. 

(p. 3 og 4 fortsat) 
Vi skal den 30. nov. tale kommissorium for 
udvalget og sammensætning og i den 
sammenhæng også arbejdsform.  
Stiftspræsten havde i juli sendt et udkast til 
mulig sammensætning til Henning Thomsen. 
Stiftsudvalget mente generelt, at det var for 
omfangsrigt på medarbejdersiden - 
eksempelvis kan kirkegårdsleder-, graver- og 

Løbenr.  



 side 2 

(Se bilag) 
Supplerende og divergerende holdninger og 
formuleringer vil sikkert blive modtaget med 
glæde. 

kirketjenerrepræsentation begrænses til én af 
nævnte. Der stilledes også spørgsmålstegn ved 
nødvendigheden af at have en kirkesanger 
med. Omvendt skønnedes 
menighedsrådsmedlemsrepræsentationen at 
være for svagt disponeret i udkastet, ikke 
mindre end tre menighedsrådsmedlemmer bør 
være med. 

5) 
Fra stiftspræsten for kommunikation og 
medier er kommet ønske om, at alle 
stiftsudvalg præsenterer sig kort (Max. 400 
karakterer) Denne korte formulering skulle 
være Stiftet i hænde senest i begyndelsen af 
august. (Se bilag) 

 
Stiftspræstens tekst godkendtes. 

6)  
Stiftsrådet skal her i september have en 
årsrapport fra stiftsudvalget. 
(Se bilag) 
Skal der tilføjes ydereligere? 
 
 

 
Stiftspræstens udkast til årsrapport godkendtes 
på nær et enkelt vildfarent ord og en passus, 
som udviklingen i udvalgets arbejde har 
overflødiggjort. 

8) 
Eventuelt 

Bare som et NB. 
Stiftsudvalgsmødet den 16. nov. er flyttet til 
den 30. nov. kl. 15-17, stadig i Viborg 
Bispegård. 
Indkaldelse og dagsorden forventes ude 
senest i uge 42. 

 


