
Mødereferat 
folkekirken.dk 

Bestyrelsesmøde 1, Torsdag den 31. Jan. 2008 

Mødedeltagere:  
Erik Norman Svendsen  (Biskopperne)  
Inge Lise Pedersen (Landsforeningen af Menighedsråd) 
Per Bucholdt Andreassen (Den Danske Præsteforening) 
Per Møller Henriksen (De frie folkekirkelige organisationer) 
Steen Skovsgaard (Biskopperne) 
Søren Agersnap (Den Danske Præsteforening) 
Torben Stærgaard (Kirkeministeriet) 

Simon Kangas Larsen Danmarks Kirkelige Mediecenter (punkt 6b) 

Afbud: 
Ejvind Sørensen (Landsforeningen af Menighedsråd) 

Referat: Merete Foged 

Punkt 1  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, men ændret således at punkt 6b: Den aktuelle 
status vedrørende folkekirken.dk, underpunktet: drift, daglig redaktion og 
vedligeholdelse blev flyttet til efter punkt 2. 

Per Møller Henriksen anbefalede, at der også på dette møde blev drøftet en 
profil for en kommende redaktør. Dette er medtaget under pkt. 7. 

Punkt 2  Formalia vedr. referat 
IT-kontorets tilbud om at varetage sekretariatsfunktionen (indtil videre) ved 
projektleder Merete Foged blev vedtaget. 

Det aftaltes, at referatet udfærdiges som et beslutningsreferat og udsendes 
hurtigst muligt efter afholdt møde med en frist på 10 dage til indsigelser og 
eventuelle ændringer.  

Referater offentliggøres på folkekirken.dk. 

Punkt 6b  Den aktuelle status vedrørende folkekirken.dk 
- drift, daglig redaktion og vedligeholdelse 

Simon Kangas Larsen (Danmarks Kirkelige Mediecenter) redegjorde for 
hjemmesidens aktuelle status og indhold. Herudover for DKM’s daglige 
opgaver i forhold til hjemmesiden. Endelig fremhævde SKL områder, der efter 
DKM’s opfattelse, bør ses på. 

Punkt 3  Kort redegørelse om den nye ordning herunder  
baggrunden for og formålet med aftalen 

Erik Norman Svendsen fortalte at domænet folkekirken.dk oprindeligt er 
erhvervet af Københavns stift. For ca. 3 år siden blev domænet solgt til alle 
biskopper, som var de formelle ejere indtil 1. januar 2008. Fra 1. januar 2008 
har biskopperne overdraget domænet til ”folkekirken”. Biskoppernes aftale 
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med kirkeministeren er udtryk for et ønske om på denne måde at understøtte 
et officielt og selvstændigt netsted for Den Danske folkekirke.  

Punkt 4  Konstitution  
I henhold til vedtægtens § 2 stk. 4 skal bestyrelsen på sit første møde efter 
beskikkelsen konstituere sig med: 

a)  formand 
b)  næstformand 
c)  et af bestyrelsen valgt medlem 

Bestyrelsen konstituerede sig med Steen Skovsgaard som formand og Inge 
Lise Pedersen som næstformand. 

Valg af det bestyrelsesvalgte medlem udsættes til næste møde.  

En profil blev drøftet, og bestyrelsen ønsker at udpege en gerne yngre person 
med flair og interesse for kommunikation via teknologiske medier. 

Det aftaltes at konkrete emner/forslag sendes til formanden, der til næste 
møde forbereder en kandidatliste. 

Punkt 5  Flytning af domænenavnet 
Domænenavnet folkekirken.dk er flyttet fra den nuværende ejerkreds til ”Den 
danske folkekirke” ved bestyrelsen. Ejerforholdet anmeldes til CVR og DK-
Hostmaster. 

Punkt 6a  Den aktuelle status vedrørende folkekirken.dk 
- økonomi (fortsættelse af tidligere punkt 6) 

Torben Stærgaard gennemgik den aktuelle økonomiske status op oplyste at 
der er truffet aftale med DKM om at videreføre netstedet indtil en redaktør er 
udpeget og den fremtidige organisering er afklaret. Rettighedsforholdene til 
den etablerede hjemmeside blev drøftet. 

Det blev aftalt at Steen Skovsgaard og Torben Stærgaard tager initiativ til 
møde med DKM om rettigheder og DKM’s interesse i fortsat at medvirke til 
driften af folkekirken.dk.  

Punkt 7  Drøftelse af hvordan bestyrelsen vil tilrettelægge det 
fremadrettede arbejde 

Efter en drøftelse af den fremtidige strategi, principper for en redaktør/-
redaktions arbejde aftaltes det at Sten Skovsgaard og Torben Stærgaard frem 
til næste møde afklarer hvilke aktører der kan være i forhold til den fremtidige 
drift af folkekirken.dk. 

På baggrund af møder med DKM, Folkekirkens Infocenter og andre mulige 
aktører, produceres til næste møde et oplæg og forslag vedrørende 
ansættelse af redaktør, mulige organiseringer af en redaktion samt forslag til 
hvordan den mere tekniske del af drift og udvikling kan organiseres. 

Punkt 8 Fastlæggelse af en mødeplan  
Der blev aftalte nedenstående møder: 

2. møde: Tirsdag den 1. april 2008 kl. 15.00 -18.00 

3. møde: Torsdag den 9. maj 2008 kl. 9.30 - 12.30 
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4. møde: Torsdag den 28. august 2008 kl. 9.30 - 12.30 

5. møde: Torsdag den 27. november 2008 kl. 9.30 - 12.30 

Punkt 9  Økonomien for folkekirken.dk 
Projektet har et årligt budget på kr. 2 mio.  

Det blev drøftet hvordan folkekirken.dk kan få mest muligt indhold for sine 
penge. Forholdet mellem egenproduktion og køb hos eksterne leverandører 
blev drøftet, herunder det forhold at folkekirken ikke har moms afløftning. 

Forholdet til sognehjemmesider, de eksterne aktører og folkekirken.dk’s 
interesser i at kunne tilbyde sådanne som et led i den samlede finansiering af 
folkekirken.dk blev også berørt. 

Det aftaltes, at det oplæg, som Steen Skovsgaard og Torben Stærgård 
fremlægger til næste møde skal inddrage disse aspekter. 

Punkt 10 Eventuelt 
Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 12.30 

 


