
 

 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE 56 – Referat  
 

8. december 2022 kl. 8.00-9.30  
Teams 

Mødedeltagere:  

Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift, TRR (Formand) 
Ellen Aagaard, Folkekirken.dk, redaktør, EAP (Mødeleder) 

Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige 
Organisationers Fællesudvalg, BJC 

Katrine Bjørn Andersen, medlem af bestyrelsen for Den Danske 

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

Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Århus Stift, HWPO 
 

Referent: 

Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB 
Afbud:  

Lene Kjældgaard, mediekonsulent, Haderslev Stift, repræsentant for 

mediekonsulenterne, LEK 
Karin Skouboe, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KS 

Simon Nørgaard Skaugen, medlem af bestyrelsen for Den Danske 
Præsteforening, SNS 

 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen tilføjelser 

 
2. Strategi 2023-25 (Beslutning. Bilag: Udkast Strategi, 

Input samarbejdspartnere, Input strategiseminar) 

EAP gennemgik de forskellige bilag.  
 
Der var en længere debat blandt andet om kriser og 

forandringer i det danske mediebillede, og hvordan 
folkekirken/folkekirken.dk skal forholde sig til det. I 
forlængelse af debatten bliver der lavet forskellige 

præciseringer og uddybninger i strategien. 
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Grundlæggende stor tilfredshed med det oplæg der 
blev præsenteret. 
 

EAP sender en revideret udgave rundt til bestyrelsen, 
sammen med referatet, hvis der ikke kommer 
kommentarer retur på denne, betragtes det som 

endeligt godkendt. 
 
 

3. Siden sidst (Orientering. Bilag: Kvartalsrapport. 
Resultataftale 2023) 
 

EAP gennemgik Kvartalsrapporten for Q3, hvor der er 
et planlagt merforbrug, pga. aktiviteter der er skubbet 
(F.eks. folkemøde, nordisk konference mv.). 

Merforbrug udlignes af mindreforbrug i de tidligere år, 
hvor disse aktiviteter blev udskudt pga. Corona.  
 

Resultataftalen for 2023 blev gennemgået. 
 
 

4. Personale (Orientering) 
EAP orienterede. 
 

 
5. Evt. 

Stor ros og anerkendelse for det arbejde og kvaliteten i 

det der bliver produceret af medarbejderne i det 
daglige arbejde. 
Der var også tilfredsheds med betjeningen af 

bestyrelsen, og det materiale der kom med ud til 
møderne. 

 

 
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/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

