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Folkekirken.dk 
Bestyrelsesmøde 26  
Folkekirkens it, Rådhusstræde 2 A-B 
7. marts 2014 kl. 9.00 
 
 

Mødedeltagere: 
Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB 
Inge Lise Pedersen (næstformand), formand for Landsforeningen af Menighedsråd, 
ILP 
Søren Abildgaard, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, 
SA 
Birger Nygaard, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige Organisationers 
Fællesudvalg, BN 
Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, NVG 
Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it, TS 
Gertrud Højlund, (udpeget af bestyrelsen) journalist Radio24syv, GH 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP 
 
Referent: 
Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirken.dk, udviklingschef, JARB 
 
Afbud: 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift, MCH 
Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, 
JDB 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 3 og punkt 4 samles under punkt. 
 
 

2. Velkomst og præsentation af folkekirken.dks arbejde 
 

EAP orienterede om det daglige arbejde i folkekirken.dk. 
 
Invitation fra ministeriets chefgruppe om samarbejde i forhold til formidling af tal fra 
folkekirken. Folkekirken.dk redaktør og evt. formand deltager i et møde. 
 

3. Siden sidst 
Samlet i punkt 4 

 
Folkekirken.dk 
Johannes Ewaldsvej 42 
8230 Åbyhøj 
Redaktør 
Ellen Aagaard Petersen 
Tlf. 2037 6095  
Mail: eap@km.dk 
www.folkekirken.dk 
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4. Regnskab og budget 2013 
Gennemgang af regnskab og budget ved TS.  
Årsrapporten blev udleveret og gennemgået. Tilbagemelding på årsrapport senest 
14/3 til ts@km.dk cc. eap@km.dk. 
 
Bestyrelsen godkendte budgettet og overlader dispositioner inden for 
rammebudgettet til redaktøren. 
 
Fremover vil der komme en økonomirapport ud hvert kvartal til bestyrelsen. 
 
Det blev besluttet, at redaktionen skal fastholde overordnet fokus på formidling af 
folkekirkens tal og data. Formand og redaktør aftaler nærmere vedr. ressourcer til 
arbejdet. 
 

5. Status hjemmesiderne og webtv-projekt 
 
Blev gennemgået under punkt 2, så der blev yderligere orienteret om: 
 

• AVrummet med indhold til sognes kommunikationsarbejde.  
 

• Der er lavet en undersøgelse vedr. brug af det nye logo. Svar fra over 50% 
af sognene – 99,7 kender logoet, 64% benytter logoet, 33,7% har brugt den 
grafiske værktøjskasse. 

 
 
 

6. Observatørpost til repræsentant for stifternes kommunikation. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre en repræsentant fra stifternes 
kommunikationsmedarbejdere til at træde ind i bestyrelsen som observatør. HTB 
formidler kontakten. 
 
 

7. Redaktørens videreuddannelse 
Den forslåede ramme for uddannelsen blev imødekommet. Redaktør og Formand 
arbejder videre med detaljerne. 
 
 

8. Evt.  
Intet at bemærke 

 
Mødet sluttede kl. 11.00 
 
Næste møde finder sted 27. marts kl. 9 - 11 
 


