
	  

	  

	  

	  

 
BESTYRELSESMØDE 30 
Folkekirkens it, Rådhusstræde 2 A-B 
23. januar 2015 kl. 9.00 - 11.00 
 
 

 
 
Mødedeltagere: 
Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB 
Inge Lise Pedersen (næstformand), formand for Landsforeningen af 
Menighedsråd, ILP 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES 
Søren Abildgaard, medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af 
Menighedsråd, SA 
Birger Nygaard, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige Organisationers 
Fællesudvalg, BN 
Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, 
NVG 
Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it, TS 
Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 
Præsteforening, JDB 
Elsebeth Grummesgaard Gjesing, Presse- og kommunikationsrådgiver, 
Kirken i København, repræsentant for mediekonsulenterne , EGG 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP 
 
Referent: 
Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirken.dk, udviklingschef, JARB 
Afbud: 
Gertrud Højlund, (udpeget af bestyrelsen) journalist Radio24syv, GH 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordnen blev godkendt uden kommentar. 

 
Folkekirken.dk 
Johannes Ewaldsvej 42 
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2. Siden sidst (bilag) 
 
Se bilag. 

 
EAP gennemgik punkterne og orienterede om at den nye 
hjemmeside forventes i drift i løbet af februar måned.  

 
 
 

3. Budgetrapport (bilag) 
TS gennemgik budgetrapport, som sendes med referatet ud. 
 
 

4. Status hjemmesiderne og webtv-projekt 
Blev gennemgået uden punkt 2, ”Siden sidst”  
 
 
 

5. Påskeprojekt 
 
EAP gennemgik påskeprojektet, som er godkendt af styregruppen 
for påskeprojektet. 

 
Første del af påskeprojektet, novellesamlingen Gennem den 
kulsorte sky, udkommer sidst i januar. 
Der bliver lavet en dummy til tv-programmer om påsken efter 
aftale med DR K. 
 
Herudover bliver der lavet et stort digitalt projekt, som skal skabe 
”samtale om påsken”. Målgruppen er alle vores medlemmer, især 
de, som ikke er kirkevante.  
 
Bestyrelsen drøftede oplægget, herunder hvordan det bedst kan 
lykkes at inddrage de lokale sogne og hvordan man udgår et 
kommercielt præg. Det blev foreslået at opdatere wikipedias 
artikler om påsken, at inddrage skoletjenesterne,  tv-kokke og 
arbejde med oplæg til samtalegrupper i sognene, evt. at indgå 
samarbejde med en mediepartner. Projektet bliver præsenteret og 
drøftet videre på kommunikationsnetværkets årlige kursus i 
Løgumkloster og på bispemødet i april. 
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6. Vedtægt (TS) 
Punktet behandles på kommende møde.  
 

7. Strategi bestyrelsen – møde 31 
Bestyrelsen afsætter fire timer til strategidrøftelse,på  april eller 
augustmødet. Alle opfordres til at indsende skriftlige oplæg til 
drøftelsen. Der kommer et oplæg ud  til dette (udarbejdes af 
EAP/SA/HTB). Skriftlige oplag bearbejdes af Henning og Ellen og 
fremsendes inden strategimødet. 
 

8. Evt.  
Fremtidige møder afholdes fra kl 10 til 12 og afsluttes med frokost. 
 

	  
 


