
 

 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE 52 – REFERAT   
 

20. september 2021 kl. 10.30 – 12.30 
 

Mødedeltagere (Bestyrelse):  

 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP (Mødeleder) 

Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, 
NVG  

Karin Skouboe, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KS 

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES  
Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige 

Organisationers Fællesudvalg, BJC 
 

Referent: 

Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB 

Afbud: 
Sarah Auken, mediekonsulent, Helsingør Stift, repræsentant for 
mediekonsulenterne, STAU  

Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 

Præsteforening, JDB 
Karen Klint, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KK 

Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB 
Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it (Repræsentere Ministeriet), TS 

 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Siden sidst (Bilag: Kvartalsrapport) 

 
EAP gennemgik kvartalsrapporten. 
 

I forhold til resultataftalen så vil det for punkt 1 og 
punkt 4 ikke være muligt at leve op til de mål der er 
sat i forhold til øgede besøgstal på hjemmesiden og 

interaktion på sociale medier. Det skyldes helt klart at 
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Johannes Ewaldsvej 42 
8230 Åbyhøj 
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der forrige år var helt ekstraordinære mange 
besøgende, i forbindelse med befolkningens generelle 
ændrede adfærdsmønstre under Covid-19.  

Det foreslås, at vi i vores interne arbejde med at 
monitorere besøgstal sammenholder med tallene 2019. 
Der er bred enighed om denne tilgang i bestyrelsen.  

Tallene er stadig overordnet meget fine. 
 
I forhold til udviklingen af ”folkekirkens 

kommunikation”, blev der orienteret om status på 
dette, samt koordineringen mellem dette projekt og 
projektet der arbejder med udviklingen af et nyt 

intranet.  
Bestyrelsen påpeger at det er enormt vigtigt at 
sammenhængen mellem den interne og eksterne 

kommunikation (og dermed også disse to projekter) er 
meget tæt. 
  

Andet: 
Personalet er vendt tilbage til kontoret, og der har 
været afholdt et genstartsseminar hvor der bl.a. er 

arbejdet med koncepter for de store projekter der er på 
vej. 
 

3. Resultataftale 2022 (Godkendelse – Bilag 
eftersendes) 
 

EAP gennemgik oplæg til resultataftale 2022, som blev 
godkendt af bestyrelsen med tilføjelse af et fjerde mål 
vedr. udvikling af samarbejdet om folkekirkens 

kommunikation. 
 

4. Status folkekirkens kommunikationssamarbejde 

(Orientering)  
Punktet blev behandlet under punkt 2. 
 

5. Personale (Orientering) 
Stillingen som ”Journalist til web og SoMe” har været 
slået op. Der kom omkring 70 ansøgninger hvoraf 5 er 

valgt til samtale. Det bliver forventeligt afgjort i løbet af 
denne uge, hvem der bliver ansat.  
Meget positivt at der var så mange kvalificerede 

ansøgere. 
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Samarbejdsaftalen med FIT vedr. køb af 
kommunikationsydelser er udløbet. Der er aftale om at 

afholde et møde, hvor vi evaluere hvordan det har 
gået. 
 

6. Evt. 
Konstitueringen af bestyrelsen skal tages op som punkt 
på næstkommende møde. Her konstituerer bestyrelsen 

sig midlertidigt, indtil de nye medlemmer er trådt ind i 
marts 2022. Dette skal ses i lyset af at der skiftes ud 
på et flertal af pladserne i bestyrelsen. 

 
Da den nuværende formand ikke er til rådighed indtil 
kommende møde og næstformanden ikke længere er i 

bestyrelsen, udpeger bestyrelsen HS som 
kontaktperson til redaktøren, indtil der konstitueres på 
det kommende møde. 

Hvis der skal tages støre beslutninger før det 
kommende møde, kan HS og redaktøren indkalde 
bestyrelsen til et ekstraordinært møde. 

 
Det kommende møde afsluttes med, at vi spiser 
sammen, så bestyrelsen kan sige tak til de afgående 

medlemmer.    
 
 

 
Mødekalender 2021: 15.11. kl. 10.30-12.30 Rådhusstræde 2, 
Kbh 

Strategiseminar med medarbejderne: 24.3. 2022 kl. 10-16 
Johannes Ewalds Vej 42, Åbyhøj 
 

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

cb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%2020
17-20%20Folkekirken.dk.pdf 
 

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/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
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
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