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Mødet: Fredag den 9. maj 2008 

Mødedeltagere:  

Erik Norman Svendsen  (Biskopperne)  ENS 
Ejvind Sørensen (Landsfor. af Mr-råd)   ES 
Inge Lise Pedersen (Landsfor. af Mr-råd) næstformand ILP 
Per Bucholdt Andreassen (Den Danske Præsteforening) PBA 
Per Møller Henriksen (De frie folkekirkelige org.) PMH 
Steen Skovsgaard (Biskopperne) formand SSK 
Søren Agersnap (Den Danske Præsteforening) SA 
Torben Stærgaard (Kirkeministeriet)  TS 

Merete Foged (Sekretariat/projektledelse) MEF 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med den ændring, at der indsættes et ekstra punkt 
kaldet: Valg af det 9. bestyrelsesmedlem. Punktet behandles umiddelbart før 
punkt 3. 

2 Redegørelse for aktiviteter om det fremtidige arbejde 

Siden seneste bestyrelsesmøde har arbejdsgruppen afholdt et møde den 11. 
april då. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til strategi for folkekirken.dk 
samt proces for forankring af denne strategi gennem møder og konferencer.  

Strategien og processen skal opfattes som ”et spadestik dybere” i forhold til at 
omsætte det aftalte kommissorium til handling. 

Strategien og processen skal betragtes som et internt arbejdspapir, som vide-
reudvikles i takt med bestyrelsens og arbejdsgruppens arbejde i løbet af 
2008.  

Arbejdsgruppen består af  

- Karens Schousboe, Folkekirkens Infocenter 

- Simon Kangas Larsen, Danmarkskirkelige Mediecenter 

- Per Møller Henriksen, Bestyrelsen 

- Torben Stærgaard, Bestyrelsen  

Bestyrelsen gav tilslutning til, at arbejdsgruppen kan fortsætte arbejdet på 
baggrund af oplægget til strategi og proces. Der fremkom følgende kommen-
tarer, som arbejdsgruppen bedes medtage i det fortsatte arbejde: 

- Mulighederne for inddragelse af en ”digital kirke” på folkekirken.dk skal 
afdækkes. 

- Arbejdsgruppen bedes udarbejde en konkret tidsplan for det kommen-
de arbejde. 
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- En konference skal afholdes i august måned, hvorfor en dato skal 
planlægges snarest. (dato aftales ved arbejdsgruppens næste møde 
den 19. maj då.) 

- Bestyrelsen lægger meget vægt på at der arbejdes hen mod et sam-
arbejde mellem Folkekirkens Infocenter, Danmarks Kirkelige Medie-
center og stifternes informationstjenester, således at folkekirken.dk 
kommer til at inddrage hele Danmark. I tillæg hertil, skal en kommende 
konference afdække eventuelle øvrige bidragsydere til netstedet.  

2b Valg af det 9. bestyrelsesmedlem 

Der er ikke kommet yderligere forslag til et niende bestyrelsesmedlem. Besty-
relsen vil fortsat være opmærksom på emner, og ser den kommende konfe-
rence som mulighed for at komme i kontakt med kandidater. 

3 Økonomi og budget 

Budgettet for dette år er 2 mio. kr., og heraf er der pr. 30. april då. anvendt 
500.000 til daglig drift og vedligeholdelse mv.  

Danmarks Kirkelige Mediecenter ejer fortsat den kørende applikation og net-
stedets indhold. 

Det vedtages at aftalen med Mediecenteret forlænges året ud, og at TS skal 
aftale en model med Mediecenteret, der gør det muligt at overtage applikation 
og indhold pr. 1. januar 2009. I modellen ses gerne inddraget en aftale for 
fortsat drift og vedligeholdelse i 2009. 

4 Eventuelt 

En række sogne optager og sender videooptagelser af gudstjenester på inter-
ne net. Bestyrelsen foreslår at muligheder for samarbejde med disse sogne 
undersøges, således at disse transmissioner kan vises på folkekirken.dk. Der 
skal i denne forbindelse undersøges hvilke honorerings- og rettighedsaftaler, 
der er gældende.  

 

Mødet blev afholdt i Kirkeministeriet kl. 9.30 - 11.30 

Aftalte møder:  

4. møde: Torsdag den 28. august 2008 kl. 9.30 - 12.30 

5. møde: Torsdag den 27. november 2008 kl. 9.30 - 12.30 


