
 

 

 

 

 
BESTYRELSESMØDE 47 
Skype-møde 
18.maj 2020 kl. 11.00 - 12.00 
 

Mødedeltagere:  
Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB 
Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige 
Organisationers Fællesudvalg, BJC 
Tom Ebbe, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, TE  
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP  
Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it (Repræsentere Ministeriet), TS 
Sarah Auken, mediekonsulent, Helsingør Stift, repræsentant for 
mediekonsulenterne, STAU 
Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 
Præsteforening, JDB 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES 
 
Referent: 
Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB 
Afbud: 
Kaj Bollmann, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KB 
Niels Vincens Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske 
Præsteforening, NVG 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
iab.  
 

2. Siden sidst (orientering Corona) 
EAP orienterede ud fra udsendt notat.  
Der er lagt en plan for genåbningen af kontoret i 
Aarhus. 
Der skal på et senere møde tages en grundig 
evaluering af den interne kommunikation og 
krisekommunikation under nedlukningen.   
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3. Udvikling af folkekirkens kommunikation 
(orientering) 
Processen kører planmæssigt videre og forventes 
afsluttet som planlagt efter sommerferien. Formanden 
og redaktøren vurderer, om der skal indkaldes til et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde i september, hvor 
Geelmuyden Kiese kan præsentere analysen og dens 
anbefalinger. 
 
 

4. Strategi 2021-24  
Styrke og understøtte kommunikation i 
folkekirken som helhed  
Punktet tages op på et af de kommende møder, hvor vi 
forventes at kunne mødes fysisk. Alle opfordres til at 
sende input til processen til redaktøren.  
 
 

5. Personale (orientering) 
Alle blev sendt hjem den 12. marts. 
Der holdes faste Skypemøder i løbet af ugen. Det har 
været meget velfungerende. Der har også være flere 
sociale digitale arrangementer, der har hjulpet til at 
holde humøret højt.  
 
Ros til medarbejderne for det store arbejde der er lagt i 
denne periode, ofte på skæve tidspunkter i svære 
situationer. 
 
Marianne vender tilbage i fra barsel i august.  
 

6. Budgetrapport (bilag) 
EAP orienterede: 
Løn og HR er overflyttet til Fyns Stift, det er kommet 
godt på plads.  
Overflytningen af regnskab til ADF er endnu ikke 
færdiggjort.  
Udgifterne generelt følger det budgetterede.  
 
 
 

7. Ansøgning om omdisponering af 
Folkemødebevilling 
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Bestyrelsen godkender at der søges om at omdisponere 
dele af midlerne til færdiggørelsen af processen vedr. 
”Udviklingen af folkekirkens 
kommunikationssamarbejde”. Se bilag.  
 
 

8. Evt. 
I.a.b. 
 

 
Mødekalender 2020:  
3. november kl. 11-16, Folkekirken.dk, Aarhus 
 
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 
 
 
 
 


