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Viborg, den 28. januar 2020
Akt nr. 765638
HES/MENI

Til medlemmerne af Viborg Stiftsråd
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen
Kommunikationskoordinator Henrik Helms
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard

REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd, tirsdag den 28. januar 2020 i Bispegården i Viborg
Mødet blev indledt med en kort andagt v/biskop Henrik Stubkjær
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer:
Henrik Stubkjær, Carsten Hoffmann, Karsten Christensen, Erling Vingborg, Finn Skaarup, Gert
Primdahl, Jens Pedersen, Karl Georg Pedersen, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Bjarke Møller
Sørensen, Lillian Storgaard, Leif Skibsted Jakobsen, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen

Deltagende fra Stiftet:
Henrik Helms, Bodil Abildgaard, Inger Lise Øster og Mette Nielsen (Referent)
Afbud fra:
Thomas Frank, Birgitte Refshauge Kjær, Flemming Holmberg, Carlo Hald, Joan Trelborg

REFERAT
Punkt

Emne

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.

Godkendt

2.

Andagt til indledning af Stiftsrådsmøderne i
resten af 2020
Der skal vælges nye personer til afholdelse af
andagter for resten af 2020 og 1. møde i 2021 –
Der skal laves en ny liste
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.

Der blev skrevet navne på en liste.
Mette Nielsen fordeler navnene på møderne og
sender listen ud sammen med referatet

3.

Forretningsorden for Viborg Stiftsråd
Gennemgang af gældende forretningsorden for
Viborg Stiftsråd
Estimeret tid 5 min.
Bilag 1

Fastholdes i nuværende form i 1 år mere. Dog
sker der i § 12 stk. 5 tilretning af en mindre
skrivefejl.
Bodil Abildgaard oplyste, at der i relation til § 3
stk. 2 kommer et nyt udkast til politik for udlån af
stiftsmidlerne
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FU indstiller, at den nuværende forretningsorden
fastholdes i den nuværende udformning
4.

5.

Udkast til årsrapport 2019 for Viborg
Stiftsmidler
Herunder vedtagelse af fuldmagt til formanden
til underskrift af årsrapport 2019
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
Rapporten uddeles på mødet og lægges
efterfølgende i mappen i ”Skyen” som bilag 2
FU indstiller, at udkast til årsrapport godkendes,
og at formanden meddeles fuldmagt til at
underskrive årsrapporten for 2019

Inger Lise Øster runddelte endeligt udkast til
Årsrapport 2019 for Stiftsmidlerne (Bilag 2)

Udkast til årsrapport 2019 for Det bindende
Stiftsbidrag
Herunder vedtagelse af fuldmagt til formanden
til underskrift af årsrapport for 2019
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
Rapporten uddeles på mødet og lægges
efterfølgende i mappen i ”Skyen” som Bilag 3
Brev fra Leif Sondrup vedr. bevilget tilskud til
Folkekirkens Familiestøtte den 4. december
2020 udleveres på mødet og vil blive lagt i
mappen i ”Skyen som Bilag 3a
FU indstiller, at udkast til årsrapport godkendes,
og at formanden meddeles fuldmagt til at
underskrive årsrapporten for 2019

Inger Lise Øster runddelte foreløbigt udkast til
årsrapport 2019 for det Bindende Stiftsbidrag
(Bilag 3)
Inger Lise Øster gennemgik Budget og
regnskab.

Bodil Abildgaard forklarede kort omkring det
anførte vedr. kapitaler.
Inger Lise Øster gennemgik tabel 2.3.1. Resultatopgørelsen og tabel 2.3.2. – Balancen
Der fremkom ingen kommentarer til
Årsrapporten
Den endelige rapport blev godkendt, og
formanden underskrev Årsrapport 2019 for
Viborg Stiftsmidler.

Inger Lise Øster svarede på stillede spørgsmål.
Henrik Stubkjær oplyste, at det bevilgede beløb
til FUV til Vidensbank vil blive tilbageført.
Det fremlagte udkast til Årsrapport blev
godkendt, og formanden fik fuldmagt til at
underskrive endelig Årsrapport 2019 for Det
Bindende Stiftsbidrag
Bodil Abildgaard oplyste, at endelig årsrapport
vil blive fremsendt til Stiftsrådet, når den er
underskrevet af formanden

6.

Tilretning af Budget 2020
Beslutningspunkt
Bilag 4
Ansøgning fra Stiftsudvalget for Psykisk
Arbejdsmiljø om forøgelse af budget for 2020
med i alt kr. 60.000,00, således at budget 2020 i
alt bliver på kr. 120.00,00 og budget 2021
forhøjes til 211.000 (er med i det tilrettede
budget) vedlægges som Bilag 5
Estimeret tid 10 min.
FU indstiller, at budgettet godkendes

Bilag 5 blev efter anmodning fra Jens Pedersen
behandlet først.
Lillian Storgaard redegjorde kort for baggrunden
for ansøgningen fra Stiftsudvalget, som bl.a.
skyldes, at HR-konsulent Kirsten Lund er
stoppet i udvalget, og at udvalget mangler nogle
kompetencer. Erling Vingborg supplerede med,
at udvalget gerne vil kunne købe sig til noget
faglig bistand udefra.
Jens Pedersen foreslog, at man dropper psykisk
arbejdsmiljø i Stiftsniveau og lader det ”gå
tilbage” til Landsforeningen, hvor ekspertisen
findes. Stiftsrådet vil i så fald ifølge Jens
Pedersen kunne spare en del penge på den
konto og vil kunne reducere opkrævning af
midler hos menighedsrådene.

Erling Vingborg argumenterede herimod og
pointerede, at det handler om arbejdsmiljø for
ansatte – ikke for menighedsråd
Carsten Hoffmann oplyste, at der ifølge hans
erfaringer er stor tilfredshed med det arbejde,
der udføres i stiftsudvalget.
Henrik Stubkjær bakkede op om, at man
fastholder psykisk arbejdsmiljø på Stiftsniveau –
han tror ikke på, at der vil blive sparet mange
penge, hvis man dropper det.
Viborg Stift er i øvrigt det eneste stift, hvor der
køres med psykisk arbejdsmiljø på tværs.
Indstillingen fra FU blev godkendt
Herefter blev Bilag 4 behandlet.
Inger Lise Øster gennemgik Budget 2020.
Jens Pedersen tilkendegav, at budgettet ser
godt ud og roste biskoppens nye tiltag med
julebrev til alle MR-medlemmer.
Jens Pedersen foreslog, at man dropper
stiftsbogen.
Erling Vingborg bakkede op omkring forslaget
om, at der ikke udgives en stiftsbog. Det er fortid
og alt for dyrt – man kan læse på nettet m.v.
Ifølge Erling Vingborg skal der ikke være en
”buffer” eller ”diversepost” i budgettet – der skal
udskrives, så ”pengene passer”.
Henrik Helms oplyste, at man i 2019 har
omkonverteret beløbet fra stiftsbogen til bl.a. at
indkøbe og udsende julekort.
Henrik Stubkjær foreslog, at spørgsmålet
omkring stiftsbog kommer med på næste
Stiftsrådsmøde på baggrund af et oplæg fra
Medieudvalget.
Indstillingen fra FU om godkendelse af budgettet
blev godkendt.
7.

Fastsættelse af Budget og Det bindende
Stiftsbidrag 2021
Beslutningspunkt
Bilag 6
Estimeret 10 min.
Forretningsudvalget indstiller, at budgettet
drøftes og godkendes
FU indstiller, at Stiftsbidraget for 2021
fastsættes til 0,7%

Inger Lise Øster gennemgik beregning vedr.
fastsættelse af det Bindende Stiftsbidrag
Jens Pedersen foreslog, at man nedsætter
bidragsprocenten igen at være 0,6%.
Henrik Stubkjær redegjorde her for, at
bidragsprocenten for 2020 allerede er vedtaget i
2019, og at Stiftsudvalgene har arbejdet ud fra
en bidragsprocent i 2020 på 0,7%
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Ved en fejl er det i bilag 6 anført, at den aktuelle
ligning i 2020 er 0,6% - den er som vedtaget i
2019 rettelig 0,7%
Karsten Hoffmann frarådede, at man ændrer
bidragsprocenten for tit – man er nødt til at
afvente, hvad budgetterne siger ud fra den nu
fastsatte procent.
Der blev foretaget afstemning ved
håndsoprækning. 1 stemte imod – 12 stemte
for – 5 var fraværende.
Indkaldelse af stedfortræder blev drøftet.
Inger Lise Øster gennemgik Budget 2021 (bilag
4)
Indstillingen fra FU om at fastholde en
bidragsprocent på 0,7% i 2021 blev godkendt,
ligesom budgettet blev godkendt.
8.

Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for
2021
Beslutningspunkt
Bilag 7 og 7 a
Estimeret tid 10 min.
Forretningsudvalget indstiller, at det
foreliggende forslag til renteberegning /
konsekvensberegning drøftes og godkendes.
FU indstiller, at indlånsrenten fastsættes til
0,75% og at udlånsrenten fastholdes til 2%
(Alternativ 1)

Inger Lise Øster gennemgik dels Renteprognose
for 2021 med overført egenkapital til udlodning i
2020, dels de 5 udarbejdede
konsekvensberegninger vedr. fastsættelse af
renten (Bilag 7 og 7a)
Erling Vingborg foreslog et 6. alternativ, hvor
man sænker rentesats på indlån til 0,5% og
sætter udlånsrenten ned til 1,5%. Man kommer
herved tættere på virkeligheden og sparer alt i
alt kr. 800.000,00.
Indstillingen fra FU om at fastsætte indlåns- og
udlånsrenten efter Alternativ 1 blev herefter
forkastet.
I stedet blev det vedtaget at følge indstillingen
fra Erling Vingborg – Alternativ 6.
Forslaget fra Erling Vingborg blev vedtaget ved
afstemning. Leif Skibsted og Anne Lisbeth
Jepsen undlod at stemme.
Indlånsrenten fastsættes herefter til 0,5% og
udlånsrenten nedsættes til 1,5%
Tilrettet regneark med de nye vedtagne tal
udsendes sammen med referatet.

9.

Kapitalforvaltningen
Skal der investeres i aktier?
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.

Der blev opfordret til at udvise rettidig omtanke.
Det skal ikke være muligt at købe enkelt papirer
– skal der købes, skal der investeres i aktier i
Investeringsforeninger.

FU finder, at det er positivt, at der arbejdes med
mulige investeringer i aktier, og indstiller, at man
giver Kapitalforvaltningen mandat til at arbejde
videre hermed

Man skal være opmærksom på, at der kan
komme store kursudsving.
Udfordringen er, at man skal have lov til at
investere i aktier.
Jens Pedersen tilføjede hertil, at det også er det,
der arbejdes ud fra i Kapitalforvaltningen.
Indstillingen fra FU blev godkendt, og
Kapitalforvaltningen fik mandat til at arbejde
videre hermed.

10. Nedsættelse af arbejdsgruppe til arbejdet
med grøn omstilling / bæredygtighed /
Klimaplan for Viborg Stift
Thomas Frank og Ole Rasmussen er valgt af
provstekollegiet
Hvem vil deltage fra Stiftsrådets side?
FU foreslår, at der vælges 2-3 medlemmer fra
Stiftsrådet, og at der gives mandat til
arbejdsgruppen til, at de supplerer sig med
eksperter, samt at udvalget pålægges at
udarbejde et kommissorium.
Til inspiration vedlægges oplæg fra Københavns
Stift ”Klima- og energipolitik i Københavns Stift
som Bilag 8
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
11. Fælles Stiftsrådsmøde i Viborg, lørdag den 7.
november 2020 (Flyttet fra den 14 november
2020)
Indstilling fra FU om, at mødet afholdes på Golf
Hotel Viborg, da Sognegården er optaget, og FU
indstiller, at Stiftsrådet giver en
underskudsgaranti.
Beslutningspunkt
Råudkast til program vedlægges som Bilag 9
Estimeret tid 10 min.

12. Indkomne ansøgninger
Estimeret tid 10 min.

a) Ansøgning fra Københavns Stift om et
afdragsfrit låneoptag i stifternes
stiftsmidler på i alt 15 mio. kr. til brug for
etablering af et Bibliarium, beliggende i
København og til gavn for hele landet –
eksempelvis i forbindelse med

Følgende blev valgt til arbejdsgruppen:





Bjarke Møller Søren
Leif Skibsted Jakobsen
Jens Carl Frederiksen
Erling Vingborg

Der blev givet mandat til arbejdsgruppen til, at
de supplerer sig med eksperter, ligesom
udvalget pålægges at udarbejde et
kommissorium
Stiftet indkalder snarest til møde i
arbejdsgruppen

Indstillingen fra FU blev godkendt
Der var opbakning til, at mødet holdes på Golf
Hotel Viborg og Stiftsrådet at giver den ønskede
underskudsgaranti.
Anne Lisbeth Jepsen spurgte til eventuelle
bemærkninger til det foreløbige udkast til
program.
Der var opbakning til at arbejde videre med det
foreliggende udkast til program.
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konfirmandrejser.
Bibliarium skal administreres under
Københavns stift.
Der ansøges som udgangspunkt om
optagelse af afdragsfrit lån på 1,5 mio. kr.
i hvert stifts stiftsmidler.
Bilag 10
FU indstiller, at ansøgningen
tiltrædes med op til kr. 15. mio. kr.

Indstillingen fra FU blev godkendt., dog således
at ansøgningen tiltrædes med op til kr. 13,5.
mio. kr., idet det forudsættes, at Københavns
Stift bevilger 1,5 mio. kr.

b) Henvendelse fra Simply Family med
forespørgsel om, hvorvidt Viborg
Stiftsråd vil være medudviklere og yde
økonomisk støtte til innovativt
konfirmandmateriale, ”Go´samtale - for
konfirmandfamilier” ved at aftage 50
klassesæt a` kr. 995,00 eller i alt kr.
49.750,00
Bilag 11
FU finder materialet godt, men
indstiller, at ansøgningen ikke
imødekommes, og en tilbagemelding til
Simply Family om, at materialet ifølge
Viborg Stiftsråd skal købes i de enkelte
sogne

Indstillingen fra FU om, at ansøgningen ikke
imødekommes blev godkendt.

c) Ansøgning fra Tværkulturelt Center med
anmodning om sponsorering fra Viborg
Stift af et migrantpræstepar eller to
migrantpræster til årets InspirationsDage
i Middelfart den 23.- 25. maj 2020
FU indstiller, at man i lighed med
tidligere år bevilger kr. 5.000,00 til
deltagelse af et migrantpræstepar
Bilag 12

Ansøgningen fra FU blev godkendt.
Der ydes som tidligere år støtte til et
migrantpræstepar med kr. 5.000,00

13. Siden sidst
Orienteringspunkt
a) Meddelelser fra biskoppen og
Stiftsadministrationen
Estimeret tid 10 min.

Afslaget sendes med en tilbagemelding til
Simply Family om, at materialet ifølge
Viborg Stiftsråd skal købes i de enkelte
sogne

a) Der har været afholdt Bispemøde i
januar 2020, hvor bl.a. klimaudmeldingen
fra biskopperne efterfølgende har været
meget omtalt og diskuteret i medierne.
Henrik Stubkjær redegjorde kort herfor.
b) Differentieret vedligehold af kirker. Provst
Betty Ahrenfeldt sidder med i det udvalg,
der er nedsat.
c) Præstemangel. Der er sendt brev fra
biskopperne til ministeren om, at hun er
nødt til at gøre noget – der er

præstemangel. Der kommer ikke ret
mange elever ud fra PASTO i år.
I brevet til ministeren opfordrede man
bl.a. til, at der åbnes yderligere for § 2
ansættelser i 3 år for at kunne dække det
nuværende behov.
Der arbejdes sammen med FUV om
dokumentationsmateriale.
Præstemanglen vil indtil videre blive løst
ved at ansætte emeritus.
Viborg Stift har p.t. 12 ledige embeder.
d) Henrik Stubkjær viste billeder fra sin tur
med LWF til Myanmar.
e) Henrik Stubkjær oplyste, at han skal på
orlov fra den 1/2 - 30/4 2020. Biskoppen
skal færdiggøre Master på CBS.
Domprovst Thomas Frank konstitueres
som biskop i perioden.
b) Orientering fra formanden for
Stiftsrådet
Estimeret tid 5 min.

Intet nyt fra formanden

c) Orientering fra medlemmer af
Stiftsrådet, herunder fra
Kapitalforvaltningen og
Budgetsamrådet
Estimeret tid 5 min.

Intet nyt fra Kapitalforvaltningen
Intet nyt fra Budgetsamrådet

14. Afrapportering fra udvalg, herunder
årsrapporter
Estimeret tid 10 min.
a) Stiftsudvalg for Diakoni
b) Stiftsudvalget for Medier og
Kommunikation
c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø
Stiftsudvalget for Gudstjeneste og
Forkyndelse
d) Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og
Religionsmøde
e) Stiftsudvalget for Undervisning
f) DSUK
g) Stiftsudvalget ”Kirken på Landet”
h) Stiftsudvalget for Pilgrimme
i) SUK

Diakoni: Gert Primdahl
Der er kommet årsrapport for 2019.
Diakonipræst Steen Andreassen har haft møde
med alle Kirke- og Kulturmedarbejdere i Viborg
Stift. Opfordring til at læse årsrapporten.
Medier og Kommunikation: Henrik Helms
Der er møde i februar måned 2020. I stedet for
stiftsbogen i år er der lavet en årskavalkade,
som er tilgængelig på Stiftets hjemmeside og
Facebook, og er set af mange – ca. 6.000.
Hjemmesiden er omredigeret – bl.a. siderne for
Stiftsudvalgene
Der er lavet et interaktivt stiftskort på
hjemmesiden over de forskellige sogne m.v..
I slutningen af marts er der kåring af vinderen af
Festival for Konfirmander.
Psykisk Arbejdsmiljø: Lillian Storgaard
Der er sendt indbydelse til provstierne omkring
et foredrag med for Michael Brautsch om ”den
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gode og ligeværdige samtale”. Der har ikke
været den helt store interesse herfor og er ikke
kommet så mange tilmeldinger – udvalget
prøver igen.
Gudstjenesteudvalget: Carlo Hald (fraværende)
Økumeni m.v.: Gert-Oluf Schwarz Laustsen
Sidste referat ligger på hjemmesiden. Udvalget
har arbejdet en del med strukturændring – bl.a.
ændring af det nuværende lange navn for
udvalget. Udvalget regner med næste gang at
kunne offentliggøre det nye navn.
Arbejder med sammensætning af udvalg og
arbejdsgrupper
Har arbejdet med en studietur til Tyskland –
bliver udbudt til hele stiftet i løbet af kort tid.
Forbønsgudstjeneste i Viborg Domkirke den 8.
november 2020
Vandring langs Gudenåen den 6. maj 2020 i
samarbejde med Silkeborg Højskole
Samarbejde med venskabsstiftet i Nigeria –
biskoppen skal til Nigeria i juni 2020 og mødes
med Musa Filibus.
Håber at få sendt en lille delegation til Nigeria i
efteråret 2020.
Undervisning: Birgitte Refshauge Kjær
(fraværende)
DSUK: Flemming Holmberg (fraværende)
”Kirken på Landet”: Finn Skaarup
Udvalget deltager i afslutningsevent den 31.
januar 2020 på Skærum Mølle
Skal arbejde på, hvordan udvalget skal arbejde
sammen med de ressourcepersoner, der er
tilknyttet
Pilgrimsudvalget: Karl Georg Pedersen
Pilgrimspræsten har lavet en årsrapport, der
skal lægges på hjemmesiden.
Udvalget har haft drøftelser omkring, at
Pilgrimsudvalget gerne vil på en samlet tur for at
knytte nye netværk og få ny inspiration.
Udvalget arbejder med at skitsere nogle visioner
for udvalgets arbejde i 2020
Arbejder med at komme ud i alle provstier og til
et møde med præsterne og dels få
kontaktpersoner, dels få lavet lokale vandringer
og dels præsentere deres nyindkøbte materiale
– Udvalget har indkøbt 100 bøger ”Den lille

Pilgrimsbog” der skal uddeles til alle provstier og
andre personer til inspiration.
SUK – Ingen repræsentant - Intet nyt
15. Fra GIAS Center Viborg og Aarhus,
Nyhedsbrev til alle stiftsråd om genudbuddet af
KAS og GIAS systemerne
Orienteringspunkt
Bilag 13

Bodil Abildgaard orienterede.
Stiftets medarbejdere er med til at definere,
hvad det er, man ønsker af de nye systemer.
Forløbet følges tæt.

Orienteringspunkter generelt
Nedenstående bilag til orientering og
forudsættes læst, men der vil ikke på mødet
blive orienteret herom eller ske drøftelse heraf
16. Indbydelse fra stiftskontorchef Bodil
Abildgaard, Viborg Stift og lektor Erling
Andersen FUV til konference med temaet
”Tilsyn og Ledelse”
Konferencen afholdes fra den 5/11 – 6/11 2020 i
Vejle.
Der vil blive inviteret 1 deltager fra hvert af de 10
Stiftsråd
Orienteringspunkt
17. . Oversigt over kapitalernes udvikling
Bilag 14
Orienteringspunkt

Taget til efterretning

18. Oversigt over nye udlån pr. dato
Bilag 15
Orienteringspunkt

Taget til efterretning

Taget til efterretning

19. Takkemails
Orienteringspunkt
a) Fra LAM – Tak for støtte til Den Kirkelige
Filmpris
Bilag 16

Taget til efterretning

b) Fra FKG – Tak for støtte til Landsskuet
2020
Bilag 17

Taget til efterretning

20. Eventuelt
Estimeret tid 5 min.

Der afholdes Midtvejsmøde på Liturgiarbejde
den 27. april 2020 i Odense.
Elof Westergaard og Marianne Christiansen har
indkaldt til et sådant midtvejsmøde.
Der indbydes 25 fra hvert stift, fordelt på
Stiftsråd, Gudstjenesteudvalg, provster og
præster.
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Følgende meldte sig til at deltage fra Viborg
Stiftsråd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

21. Kommende møder:
Onsdag den 13. maj 2020 Visionsdag mellem
Stiftsråd og Provstiudvalg
Torsdag den 28. maj 2020
Stiftsrådsmøde
Birgitte Refshauge Kjær holder indledende
andagt
Torsdag den 4. juni 2020
Landemodegudstjeneste
Onsdag den 26. august 2020
Stiftsrådsmøde
Fredag den 28. august 2020
Diakonikonference på Viborg Gymnastik- og
Idrætshøjskole i Viborg
Lørdag den 7. november 2020
Stiftsrådenes fællesdag i Viborg
Tirsdag den 1. december 2020
Stiftsrådsmøde / Julemøde

Første møde i Viborg Stiftsråd 2021:
Onsdag den 24. februar 2021
Fredag den 10. september 2021
Stiftsmenighedsrådsstævne 2021
Flyttet fra lørdag den 11. september 2021 som
følge af beslutningen på sidste Stiftsrådsmøde

Anne-Lisbeth Jepsen
Karl Georg Pedersen
Gert Oluf Schwartz-Lausten
Finn Skaarup
Carsten Kristensen
Henrik Stubkjær

Viborg Stiftsråd:

