
 

 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE 50 - REFERAT 
Teams 

14. april 2021 kl. 10.30 - 12.00 
 

Mødedeltagere (Bestyrelse):  

Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB (Mødeleder) 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP  

Kaj Bollmann, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KB 
Sarah Auken, mediekonsulent, Helsingør Stift, repræsentant for 

mediekonsulenterne, STAU  

Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige 
Organisationers Fællesudvalg, BJC 

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES  
Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 

Præsteforening, JDB 

Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it (Repræsentere Ministeriet), TS 
Tom Ebbe, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, TE 

 

Referent: 
Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB 

Afbud: 
Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, 

NVG  
 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

 
2. Siden sidst (Orientering - Bilag: Årsrapport 2020) 

 

EAP gennemgik årsrapporten med fokus på resultatmål 
og regnskab. 

 

Der var en generel opbakning til, hvordan de forskellige 
resultatmål er opfyldt, og en forståelse for hvor det 
ikke har været muligt især pga. Covid-19. 

 

 
Folkekirken.dk 
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Flere spurgte til tabel 3.2.1. Balance for Folkekirken.dk 
og især hvordan delen om egenkapital skulle forstås. 
EAP tager kontakt til ADF for at få en afklaring.   

 
3. Budgetforslag 2022 (Bilag eftersendes) 

 

Oplægget til budget 2022 er endnu ikke klar fra ADF.  
 
EAP orienterede om processen sammen med ADF, for 

at lave et budget, der er bedre opdelt i forhold til 
folkekirken.dks aktiviteter, så det bliver nemmere at 
læse.  

 
Budgettet sendes til godkendelse pr. mail. Hvis der er 
spørgsmål, der ikke kan afklares pr. mail, indkaldes til 

et bestyrelsesmøde på Teams. 
  
 

4. Status folkekirkens kommunikationssamarbejde 
 
Der er ikke sket meget siden vores sidste møde, da 

biskopperne ønsker et fysisk møde med kredsen af 
kommunikationsmedarbejdere, før de tager stilling. 
Mødet er planlagt til d. 7. juni. 

 
5. Status udskilning fra FIT (Orientering) 

 

Processen har vist sig at være mere kompliceret end 
først antaget, men er nu næsten afsluttet. De sidste 
forhold omkring regnskab og budget forventes at være 

på plads meget snart, og pt. er langt det meste 
overflyttet fra FIT til ADF. HR og løn er overflyttet til 
FLC og Fyens stift som øvrige fællesfondsinstitutioner.  

 
6. Personale (Orientering) 

 

Den vakante stilling slås først op efter sommerferien for 
at holde os inden for lønbudget og pga. udfordring med 
at onboarde en medarbejder, mens vi ikke er fysisk 

tilstede på arbejdspladsen. 
 
Stillingen slås op som en fast stilling, hvis processen 

vedr. folkekirkens kommunikation inden giver klare 
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indikationer på, om vi får brug for nye kompetencer. 
Hvis det endnu er uklart efter møderne i juni, opslås 
stillingen som tidsbegrænset for et år. Punktet 

behandles igen på strategiseminaret 24. juni. 
 
Redaktionen arbejder på en plan for, hvordan man kan 

genåbne kontoret. Indtil videre er kontoret i Århus 
stadig lukket. 
 

Der sker ligeledes også løbende overvejelser om, 
hvordan det i fremtiden skal være med fordeling 
mellem hjemmearbejde og møde op på kontoret, når 

der igen bliver lukket op for at kunne arbejde fra 
kontoret. 
 

Der er planlagt gennemførsel af APV. 
 

7. Evt. 

 
TS: Forslår at der udarbejdes et oplæg til reviderede 
vedtægter før vores strategiseminariet d. 24/6, hvor 

forslaget så kunne behandles og evt. godkendes.   
EAP/TS udarbejder et oplæg som udsendes før 
seminariet. 

 
 
 

 
Mødekalender 2021: 
Evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde til godkendelse af 

budgettet – EAP indkalder.  
Strategiseminar 24. juni. 
 

Bilag: Årsrapport 2020: 
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a1
0f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk

%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf 
 
 

Strategi 2017-20: 
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2b
cb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%2020

17-20%20Folkekirken.dk.pdf 

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a10f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a10f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a10f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2bcb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%202017-20%20Folkekirken.dk.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2bcb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%202017-20%20Folkekirken.dk.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2bcb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%202017-20%20Folkekirken.dk.pdf
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Vedtægt folkekirken.dk: 
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/e/2/6/f/e2

6f07c5dcc7725897148c454b76cfbab33f9246/Vedtaegt_for_fo
lkekirken.dk.pdf 
 

 

http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/e/2/6/f/e26f07c5dcc7725897148c454b76cfbab33f9246/Vedtaegt_for_folkekirken.dk.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/e/2/6/f/e26f07c5dcc7725897148c454b76cfbab33f9246/Vedtaegt_for_folkekirken.dk.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/e/2/6/f/e26f07c5dcc7725897148c454b76cfbab33f9246/Vedtaegt_for_folkekirken.dk.pdf

