
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 14, torsdag den 27. januar 2011 

It-Kontoret, kl. 14.00 

 

Mødedeltagere 

Steen Skovsgaard Biskopperne (formand)  SSK 

Ellen Aagaard Petersen Folkekirken.dk, redaktør  EAP 

Poul Joachim Stender  Landsforeningen  PJS 

Jørn Jensen   De frie folkekirkelige org.  JJ 

Torben Stærgaard  Kirkeministeriet  TS 

 

 Ida Ebbensgaard (IE) deltog fra og med punkt 3 

    

Afbud 

Signe Malene Berg (SMB) 

Inge Lise Pedersen (ILP) 

Peter Hedegaard (PH) 

Peter H. Skov-Jacobsen (PESJ) 

 
 
 
 

Mødereferat 
 

Formanden SSK indledte med at byde velkommen og sagde tak for, at mø-

det kunne holdes. Formanden beklagede, at det havde været nødvendigt at 

fremrykke mødet. SSK foreslog at udskyde punkt 5, opfølgning på mus-

samtale og status 2009-2010, til næste møde, hvilket blev godkendt.   

 
1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Folkekirkeligt web-tv og tv 

Der var enighed om, at det udsendte oplæg til analyse af folkekirkeligt web-tv 
og tv er fornuftigt i forhold til processen. Det blev anbefalet, at biskopperne 
bliver orienteret, og at der i den forbindelse følger et procespapir med en 
plan for det videre forløb. Det aftaltes, at SSK udsender oplægget samt  
procespapiret til biskopperne. Når deres tilbagemelding foreligger, vil dette 
materiale blive forelagt Kirkeministeriet med henblik på at få frigivet et beløb 
til at gennemføre projektet.  
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3. Morgenandagten  

Det indgåede medieforlig, som betyder, at DR skal afgive en FM-kanal, vil 

komme til at berøre Morgenandagten, der transmitteres på P2. 

DR’s TRO-redaktion arbejder p.t. med forskellige fremtidsscenarier, hvilket 

har foranlediget en forespørgsel fra DR om et muligt fremtidigt samarbejde 

med folkekirken.dk. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for samar-

bejde herunder vigtigheden af, at sådanne drøftelser koordineres med Dom-

kirken, hvorfra Morgenandagten transmitteres. Det blev besluttet at bemyn-

dige formanden, og i dennes fravær PESJ, redaktøren (EAP) og TS til  

sammen med domprovst Anders Gadegaard at gå ind i en drøftelse om et 

eventuelt samarbejde med DR’s TRO-redaktion, hvor projektet vedrørende 

web-tv og tv og bevilling hertil kan tænkes at indgå.   

 

4. Ansøgning til udvikling af et folkekirkeligt magasin  

Der var enighed om, at projektet vedrørende udviklingen og udgivelsen af et 

folkekirkeligt magasin, særligt målrettet de mennesker, som uden at komme i 

kirken er interesserede i kirken og det kirkelige stof, er meget spændende. 

Det blev oplyst, at et prøveeksemplar er planlagt til at udkomme i 100.000 

eksemplarer til jul 2011. Endvidere blev det oplyst, at projektet herudover 

omfatter et forslag til, hvordan magasinet kan produceres, distribueres og fi-

nansieres. Det blev aftalt at tilrette ansøgningen til Udviklingsfonden med 

disse oplysninger i ”Formål og beskrivelse af projektet” i ansøgningsskema-

et. På den baggrund besluttede bestyrelsen sig for at fremsende ansøgnin-

gen.  

 

5. Eventuelt 

Der var intet til punktet.  

  

 

Mødet sluttede kl. 15. 45. 

 

 

Næste møde finder sted tirsdag den 3. maj kl. 11.00-13.00 i It-Kontorets  

Mødelokale 1, Rådhusstræde 2.  

 

  


