
	  
	  

	  

	  

Dato:  1.  september  2014  

Dok.nr.  XXXXXX  

Folkekirken.dk  

Referent:  

Torben  Stærgaard  

  

Bestyrelsesmøde  28    
It-‐‑kontoret,  Rådhusstræde  2  
1.  september  kl.  9.00  -‐‑  11.00  
  
  

Mødedeltagere  
Inge  Lise  Pedersen,  Landsforeningen  (næstformand)     ILP  
Marianne  Christiansen,  Biskopperne           MCH  
Søren  Abildgaard,  Landsforeningen  af  Menighedsråd   SAB  
Jørgen  Degn  Bjerrum,  Den  Danske  Præsteforening   JDB  
Niels  Grunnet,  Den  Danske  Præsteforening         NVG  
Torben  Stærgaard,  Kirkeministeriet           TS  
Birger  Nygaard,  FKOF         BN  
Gertrud  Thisted  Højlund  (udpeget  af  bestyrelsen)   GTH  
Elsebeth  Grummesgaard  Gjesing  (mediekonsulenterne)   EGG  
Ellen  Aagaard  Petersen,  Folkekirken.dk,  redaktør     EAP  
  

Afbud  
Henning  Toft  Bro,  Biskopperne  (formand)         HTB  
  
Dagsorden:  

1. Godkendelse  af  dagsorden  
Pga.  afbud  fra  HTB  overtog  ILP  mødeledelsen.  
Dagsorden  blev  godkendt  som  fremsendt.  

  
2. Siden  sidst    
Redesign  af  hjemmeside.  EAP  oplyste  at  arbejdet  med  rede-‐‑
sign  og  omlægning  til  ny  teknisk  platform  (Typo3/Neos)  skri-‐‑
der  frem  og  forventes  afsluttet  til  november.  På  spm.  fra  JDB  
oplystes  det  at  opgaven  omfatter  implementering  af  et  respon-‐‑
sivt  design,  som  optimerer  hjemmesiden  til  brug  på  smartpho-‐‑
nes  og  tablets  foruden  en  forbedret  søgefunktion,  herunder  i  
oplysningerne  på  sogn.dk  (præster,  kirker  og  begivenheder  
m.fl.)  samt  en  mulighed  for  at  søge  direkte  fra  en  artikel  (om  
eksempelvis  dåb)  til  kirke/præst  i  det  sogn,  som  brugeren  bor  i.  
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Også  på  spm.  fra  JDB  oplystes  det  at  fk.dk/det  nye  design  
ikke  kommer  til  at  omfatte  tilbud  om  sognehjemmesider  
men  som  hidtil  hjemmesideløsning  til  stifter  og  fælles  folke-‐‑
kirkelige  institutioner  som  FUV  og  MKR.  TS  oplyste  at  It-‐‑
styregruppen  har  lagt  op  til,  at  det  nye  sogn.dk  skal  give  
mulighed  for  at  sognene  kan  etablere  egentlige  hjemmesi-‐‑
der.  

SAB  efterlyste  i  bl.  a.  den  forbindelse  en  strategisk  drøftelse  
af  fk.dk.’s  fremtidige  virksomhed  og  aktiviteter.  

ILP  efterlyste  e-‐‑mailadresser  på  bl.  a.  mgh-‐‑medlemmer  i  de  
opslag  man  kan  foretage.  TS  oplyste,  at  det  står  mgh.  frit  at  
tilføje  disse  (samt  evt.  telefonnummer)  på  sogn.dk.  MCH  er-‐‑
indrede  om  at  have  opmærksomhed  på  at  ”private”  e-‐‑mail  
adresser  ikke  må  konkurrere  med  mgh’s  officielle  adresser,  
som  der  arbejdes  på  at  fremme  brugen  af.  

3. Økonomi  
TS  oplyste  at  budgetrapporten  omfattede  perioden  frem  til  
udgangen  af  juli.  Pr.  dags  dato  vil  udligning  af  fk.dk’s  ud-‐‑
læg  til  Folkemødet  (op  i  mod  200  tkr.)  og  opgaver  for  ”re-‐‑
formationsjubilæet”  forbedre  resultatet  (som  pr.  juli  er  0)  
med  ca.  400  tkr.  

4. Tillægsbevilling  vedr.  formidling.  
EAP  oplyste  at  hun  sammen  med  formanden  havde  arbejdet  
videre  med  oplægget,  som  aftalt  på  forrige  møde.  Der  læg-‐‑
ges  op  til  i  samarbejde  med  FUV  at  ansætte  en  medarbej-‐‑
der/indkøbe  ressourcer  som  kan  både  kan  formidle  tal  og  
fakta  og  arbejde  indholdsmæssigt  med  hjemmesideindhol-‐‑
det  (for  FUV  rettet  mod  interne  brugere  og  for  fk.dk  rettet  
mod  eksterne  brugere).  

På  spm.  fra  EGG  oplyste  EAP,  at  vedkommende  skulle  ser-‐‑
vicere  stifternes  mediekonsulenter,  som  varetager  opsøgen-‐‑
de  pressearbejde.  

Efter  en  drøftelse  af  bl.  a.  samarbejdet  med  FUV,  som  besty-‐‑
relsen  bakker  op,  og  udfordringer  med  selv  at  sætte  dags-‐‑
ordner  fremfor  kun  at  være  reaktiv  i  forhold  til  en  presse,  



	  

  3    
  

	  

som  med  den  nye  offentlighedslov  har  adgang  til  langt  flere  
oplysninger,  var  der  enighed  om  at  sende  en  ansøgning  til  
omprioriteringspuljen  om  en  tillægsbevilling,  så  man  allere-‐‑
de  fra  starten  af  2015  kan  påtage  sig  denne  opgave.  

Ansøgning  samt  bevillingsansøgninger  vedr.  Dagens  Ord  og  permanent  bevil-‐‑
ling  til  Folkemødet  fremsendes  sammen  med  referatet  til  bestyrelsen.  

5. Vedtægtsændring  
Som  opfølgning  fra  sidste  møde  blev  forelagt  en  vedtægts-‐‑
ændring,  som  formaliserer  at  stifternes  mediekonsulenter  
kan  udpege  en  repræsentant  til  bestyrelsen  for  fk.dk.  

Bestyrelsen  godkendte  forslaget,  som  betyder,  at  mediekon-‐‑
sulenterne  indstiller  en  repræsentant  til  biskoppernes  god-‐‑
kendelse.  

SAB  efterlyste,  at  bestyrelsens  mulighed  for  at  agere  i  for-‐‑
hold  til  vigtige  sager  uden  for  møder  formaliseres.  Det  aftal-‐‑
tes  at  drøfte  denne  problemstilling  med  ministeriet.  

6. Status  på  websider  og  web-‐‑tv  
EAP  henviste  til  punkt  2  hvor  der  var  en  generel  drøftelse  af  
status.    

BN  forespurgte  til  besøgstal.  EAP  oplyste  at  disse,  som  van-‐‑
ligt  havde  været  lidt  mindre  henover  sommeren,  men  at  de  i  
øvrigt  var  stødt  stigende.  

JDB  spurgte  til  horisonten  på  web-‐‑tv  bevillingen.  Det  oply-‐‑
stes  at  denne  følger  redaktørens  ansættelse  (ref.:  dvs.  til  ud-‐‑
gangen  af  2017).  

TS  oplyste,  at  kontrakten  mht.  indkøb  af  programmerings-‐‑
ydelser  udløber  i  juni  2015  og  at  et  nyt  udbud  skal  gennem-‐‑
føres  (evt.  i  samarbejdet  med  Folkekirken  It,  som  med  den  
nuværende  rammeaftale).  SAB  foreslog  at  dette  passende  
kunne  indgå  i  en  strategidrøftelse.  Det  aftaltes  at  lægge  op  
til  en  strategidrøftelse  på  næstkommende  bestyrelsesmøde.  

Mødet  sluttede  kl.  10.  
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Næste  møde  afholdes  mandag  den  3.  november  kl.  9.00  


