
	

	

	

	

 
BESTYRELSESMØDE 29 
Folkekirkens it, Rådhusstræde 2 A-B 
3. november 2014 kl. 9.00 - 11.00 
 
 

 
 
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 
Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 
Præsteforening, JDB 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP 
Elsebeth Grummesgaard Gjesing, Presse- og kommunikationsrådgiver, 
Kirken i København, repræsentant for mediekonsulenterne , EGG 
 
Referent: 
Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirken.dk, udviklingschef, JARB 
Afbud: 
Ingen 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 
 
2. Siden sidst (bilag) 

Se bilag. Ellen viste desuden den foreløbige udgave af Dagens ord 
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App’en, og der var meget ros til løsningen. Der var forslag om at 
få folkekirkens nye logo ind i app’en et sted. 
 
 

3. Budgetrapport (bilag) 
EAP gennemgik budget rapporten. Det ser fornuftigt ud, 
merforbruget skal ses i forhold til, at der ikke er udbetalt bevilling 
fra reformationshjemmesiden og folkemødet. 
 
 

4. Status hjemmesiderne og webtv-projekt 
EAP gennemgik det nye design for hjemmesiden. JARB gennemgik 
hurtigt teknikken bag ved det nye system. 

 
Webtv se ”siden sidst”  

 
 

5. Vedtægt (TS) 
 
På sidste møde var der en diskussion om hvordan bestyrelsen 
træffer beslutninger mellem møderne.  
Forespørgslen om afklaring af dette ligger i ministeriet, og der er 
endnu ikke kommet svar. Vi forventer en tilbagemelding til næste 
møde. 

 
 

6. Forslag til Resultataftale 2015 (bilag) 
 
EAP gennemgik de forslag til resultataftaler som var sendt ud før 
mødet. Der var debat om målene, som blev vedtaget. 

 
 

7. Strategi bestyrelsen (Oplæg v EAP og HTB) 
EAP gennemgik det nuværende koncept. 
  

 
Vi planlægger en tema drøftelse på næste møde, hvor mødet udvides til 3 
timer. Der laves et oplæg som sendes ud før næste møde. 
 
Evt.  
Henrik Stubkjær indtræder i bestyrelsen som repræsentant for 
biskopperne i stedet for Marianne Christiansen. 
	
Næste møde bliver fastlagt via en doodle som EAP sender rundt. 


