
 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE 43 - REFERAT 
Folkekirkens IT, Rådhusstræde 2, Kbh 
1. april 2019 kl. 10-12 
 
 
Mødedeltagere: 
Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, 
NVG 
Sarah Auken, mediekonsulent, Helsingør Stift, observatør for stifternes 
mediekonsulenterne, SA 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP 
Kaj Bollmann, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KB 
Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 
Præsteforening, JDB 
Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige 
Organisationers Fællesudvalg, BJC 
Tom Ebbe Jakobsen, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, TE 
(Kom til punkt 2.5) 
Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it (Repræsentant Ministeriet), TS 
(Gik efter punkt 2.4) 
Referent: 
Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB 
Afbud: 
Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB  
 
 
 
Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden 	
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Siden sidst (orientering) 

Næstekaffe: 
Podcast aflyttet +16.000 gange, tilbud fra Radio24syv om 
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at være med i deres podcast-app, udtagelse til 
programmet på podcastfestival 30 maj. 
Fokusgruppeevaluering og pilotsogne giver positive 
tilbagemeldinger, som bruges til produktion af sæson 2 og 
inspirationsmateriale til sogne, der vil tilbyde 
arrangementer for målgruppen (ca. 30-årige unge 
forældre). 

Julevideo: 
Rigtig fint modtaget, og stor rækkevidde. Der er, som 
bestyrelsen på strategiseminar opfordrede til, brugt en del 
resurser på at producere indhold af en høj kvalitet, og 
resultatet bekræfter, at det er en god strategi for at nå 
meget langt ud i målgrupperne.  

Digital konfirmandtilmelding: 
Folkekirken.dk har hjulpet Folkekirkens It med 
kommunikationsydelser i forhold til lanceringen. Det har 
givet gode erfaringer med, hvordan samarbejdet kan 
struktureres fremover. Samarbejdsaftalen ml 
folkekirken.dk og Folkekirkens IT er forhandlet på plads. 

Påske 2019 – håb 
På vej med nyt påsketema på hjemmesiden, der tager 
udgangspunkt i påskesøndag/håb.  
 
Materialebank  
EAP orienterede om arbejdet med materialebanken.  
Der skal være fokus på GDPR ved opbygning af billede 
banken, samt muligheden for at dele billeder på tværs 
mellem stifterne. 
Husk at orientere LMs kursusafdeling når der sker 
ændringer i forhold til den grafiske værktøjskasse, så de 
kan få det indarbejdet i de kurser, de afholder (KB). 
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3. Organisationsforandring (orientering) 
 
Folkekirken.dk bliver helt selvstændiggjort og 
organisatorisk forankret på samme måde som øvrige 
fælles anliggender/ Fællesfondsfinansierede enheder. 
Dermed trækkes folkekirken.dk ud af Folkekirkens It, i 
praktiske- og regnskabsmæssigt henseender. 
Regnskabsfunktionen flyttes til ADF, og når det er på 
plads, vil der fremover kommet et separat regnskab 
for folkekirken.dk. De andre funktioner, f.eks. HR, er 
midlertidigt flyttet fra FIT til Ministeriet. Det er endnu 
ikke afklaret, hvor kommer til at ligge. Det er i 
ministeriet besluttet, at overdragelsen af regnskab og 
HR skal ske med udgangen af anden kvartal.  

Folkekirkens kommunikation i bred forstand blev 
drøftet, herunder den interne kommunikation hvor 
mange afventer planer for udviklingen af DAP, og den 
eksterne, hvor et bedre koordineret samarbejde kunne 
udnytte ressourcer og give større effekt, fx i 
forbindelse med begivenheder som Himmelske Dage. 

Bestyrelsen opfordrer redaktøren til i samarbejde med 
stiftskommunikationsmedarbejdere at udarbejde en 
projektansøgning til omprioriteringspuljen inden fristen 
d. 30.4. til en indsats, som skal udvikle folkekirkens 
kommunikationsarbejde.  

4. Personale (orientering) 
Der er ansat en barselsvikar. 
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5. Årsrapport 2018  
Rapporten er udsendt til orientering. 
 

6. Events: Kulturmøde, Naturmøde etc. 
(oplæg til beslutning jf. møde 42)  
Udsættes til næste møde. 
 

7. Budgetrapport 1 kvartal 2019 
(orientering) 
Var ikke klar fra bogholderi til gennemsyn. 
 

8. Evt.  


