
Referat 

folkekirken.dk 

 

Bestyrelsesmøde 8,  torsdag den 27. august 2009 
Mødedeltagere: 

Inge Lise Pedersen Landsforeningen (Næstformand) ILP 
Poul Joachim Stender Landsforeningen PJS 
Steen Skovsgaard Biskopperne (formand) SSK 
Per Bucholdt Andreasen Den Danske Præsteforening PBA 
Søren Agersnap Den Danske Præsteforening SA 
Per Møller Henriksen De frie folkekirkelige org. PMH 
Ida Ebbensgaard  IE 
Torben Stærgaard Kirkeministeriet TS 

Ellen Aagaard Petersen Folkekirken.dk, redaktør EAP
  

Tid & Sted:                            Kirkeministeriets IT-Kontor 
                                               Rådhusstræde 2 
                                               kl. 10.00 - 12.00 

Afbud: 
Erik Norman Svendsen Biskopperne ENS 
 
PJS deltog ikke i pkt. 9-11, IE deltog ikke i pkt. 10-11 

             

            Mødereferat 

1. Velkomst til Ida Ebbensgaard 

Som aftalt på møde 7 havde formanden kontaktet Ida Ebbensgaard som hav-
de givet tilsagn om at indtræde i bestyrelsen som det medlem, der - jf. ved-
tægten - ikke må have ansættelse i folkekirken. 

Formanden (og resten af bestyrelsen) bød Ida velkommen. 

Ida Ebbensgaard takkede for valget og oplyste om sig selv, at hun har en 
journalistuddannelse, for tiden er pressechef for klima- og energiminister 
Connie Hedegaard, er aktiv i højskolebevægelsen og i ungdomsårene havde 
tilknytning til FDF som medlem og som ungdomsleder. Ida fortalte, at hun 
dermed – gennem sit job - havde en professionel tilgang til kommunikation og 
brugen af hjemmesider og desuden - som privatmenneske - et engageret for-
hold til foreningsliv i bred forstand. 

2. Godkendelse af dagsorden næste møde 

Dagordenen godkendtes med tilføjelse af et pkt. 11, eventuelt 

Møde 9 er aftalt til den 29. oktober kl. 10-12 – det forsøges fastholdt men vil 
afhænge af, om den nye repræsentant for biskopperne – som ikke er udpeget 
- kan  deltage. 

3. Siden sidst (Statusrapport, bilag 3) 

EAP oplyste bl. andet, at: 

Dato: 29. august 2009 
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- der er indgået aftaler med et antal ”skribenter”. Det aftaltes at EAP 
sender listen til bestyrelsens orientering. Det aftaltes også, at de en-
kelte bestyrelsesmedlemmer kan foreslå redaktøren yderligere emner 
til ”skribentlisten” 

- en engelsksproget (del)udgave af hjemmesiden evt. kan etableres i et 
samarbejde med Det Mellemkirkelige Råd (MKR), som har et samar-
bejde med et dansk/engelsk ægtepar. EAP oplyste, at der ikke er bud-
getteret med udgifter hertil, men at der evt. er en mulighed for at få fi-
nansiel støtte fra MKR til aktiviteten 

- der forhandles med DR om at linke til P1’s radiogudstjenester 

- der have været afholdt et møde med bestyrelsesrepræsentanter fra 
FKOF om organisationernes samarbejde med fk.dk. Der påtænkes 
udviklet en ”skabelon” så de enkelte organisationer kan præsentere 
sig på fk.dk på en struktureret måde mht. foreningernes virke og orga-
nisation. Det fremgik desuden, at mødet havde haft en nærmere – ikke 
afsluttet - drøftelse af hvorledes foreningerne hierakisk kan/skal præ-
senteres i forhold til folkekirkelige organisationer og i forhold til hinan-
den 

- Folkekirkens Infocenter har henvendt sig for at få yderligere e-
postadresser på folkekirken.dk domænet. (Henvendelsen var efter 
samråd med formanden henlagt til en principiel drøftelse i bestyrelsen 
– dagsordenens pkt. 7)  
 

Det aftaltes, at TS udarbejder et oplæg om brugen af domænet inden 
der sker en besvarelse af den aktuelle anmodning.  
 

Der var enighed om, at fastlægge retningslinjerne så privatpersoner 
kan bevare deres adresser, men tilpasset en fælles nomenklatur. Men 
også om, at ”aktivitetspostkasser” (eksempelvis ”redaktøren”, ”kalen-
der ”etc.) skal være forbeholdt fk.dk. Desuden om, at leverandører ge-
nerelt ikke skal anvende domænet men bruge deres egne postadres-
ser. 

4. Budget og regnskab (Regnskab pr. august, bilag 4) 

EAP gennemgik regnskabet (der fejlagtigt ikke var ajourført med dato for 
”restbudget”). EAP oplyste, at der er udsigt til at aktiviteterne kan holdes in-
denfor det aftalte budget, og at det derfor ikke bliver nødvendigt at benytte 
adgangen til en budgetoverskridelse (og bruge af 2010-bevillingen). 

IE spurgte til forskellige budgetposter. Det aftaltes fremover at bruge mere 
retvisende bogføringstekster. IE mente at hostingafgiften var meget høj. TS 
oplyste at hostingen omlægges til en anden og billigere aftale, men også at 
fk.dk har behov for at have et ret omfattende beredskab til imødegåelse af 
”overtagelsesforsøg” fra hackere. 

TS oplyste at budgettet vedr. 2010 er afleveret til budgetfølgegruppe/samråd 
opdelt i lønsum og øvrig drift. Fremskrevet med de af Finansministeriet ud-
meldte procentsatser (2 % på lønsum og 0,9 % på øvrig drift). 

Indførelsen af en omprioriteringspulje fra 2010 blev drøftet, det aftaltes at fo-
retage en henvendelse til budgetfølgegruppen med henblik på at få en særlig 
ordning for fk.dk. Det aftaltes at TS udarbejder et oplæg. 



 

folkekirken.dk 

 

   

Side 3 

Dokument nr.  614393-09 

 

5. Koncept for folkekirken.dk 

EAP præsenterede det af Xylofon udarbejdede koncept, som derefter blev 
drøftet. 

Fra debatten fremhæves særligt spørgsmålet om i hvilken grad trosspørgsmål 
og forkyndelse – som ikke fremgår af oplægget - skal være en del af hjemme-
siden. 

Der var enighed om, at formålet med fk.dk både skal være at informere og at 
forkynde, men også om, at netop forkyndelse i forhold til målgruppeafgræns-
ningen kan være vanskelige at formidle. 

Det aftaltes, at forkyndelse skal være et centralt tema, som skal præsenteres i 
termer som ”engagerende” og ”i mødet med..” så et besøg på hjemmesiden 
for det søgende menneske kan resultere i andet og mere end blot at blive in-
formeret. 

Det blev herudover nævnt at, det bør indgå at:  

- skabe link til Biblen 

- redaktionelle retningslinjer udover journalistiske også skal omfatte teo-
logiske overvejelser 

- at brugerinddragelse kan være problematisk i forhold til afgrænsnin-
gen af målgrupper, som ikke primært er de ”indforståede” 

EAP oplyste at link til Biblen indarbejdes og at brugerinddragelse i højere grad 
skal forstås som muligheden for dialog/få svar. 

Endelig aftaltes det, at kommentarer i øvrigt indsendes til EAP, med henblik 
på udarbejde en endelig version af Koncept for folkekirken.dk. 

6. Præsentation af det nye design 

Blev drøftet efter pkt. 9 

7. Brugen af fk.dk domænet til epostadresser 

Drøftet under pkt. 3 

8. Henvendelse fra Cyberkirken (bilag 8) 

Cyberkirkens henvendelse blev drøftet.  

Der var i drøftelsen enighed om, at Cyberkirkens ”åbne kirkedør” er en god 
idé men også, at den på grund af problemer med at bemande denne tjeneste 
ikke fremstod som særskilt åben på cyberkirken.dk. Det drøftedes herunder, 
at tjenstepligt evt. under rådighed, tilsyn og betjeningens kirkeretning er pro-
blemstillinger, som bestyrelsen kun kan bidrage til at løse i samråd med bl. a. 
biskopperne.  

Det blev herunder oplyst, at der ikke foreligger nogen aftale eller beslutning 
om at fk.dk skal samarbejde med Cyberkirken. Der foreligger derimod en be-
slutning om, at bestyrelsen, i sit virke med at relancere fk.dk, skal sikre sig at 
blive bekendt relevante parters erfaringer, hvilket bestyrelsen og/- eller redak-
tøren har gjort i møder med bl. a. Cyberkirken. 

Det var bestyrelsens holdning, at Cyberkirkens henvendelse, og formulerin-
gen: ”derfor er vi nødt til at få en klar melding fra Jer”, må stå for Cyberkirkens 
egen regning, fordi henvendelsen grundlæggende baserer sig på den misfor-
ståelse, at der skal være et samarbejde, hvilket ikke er forudsat. 



 

folkekirken.dk 

 

   

Side 4 

Dokument nr.  614393-09 

 

Da der er lagt op til, at give biskopperne en orientering om arbejdet med fk.dk, 
er det holdningen, at dette spørgsmål også kan drøftes i den forbindelse. 
Umiddelbart ser bestyrelsen imidlertid ikke, at der er et grundlag for at indlede 
et samarbejde. 

9. Fremtidige projekter (bilag 9) 

Den fremlagte plan blev taget til efterretning. 

6. og 10: Præsentation af det nye design/relancering 

EAP præsenterede designet, som blev rost. 

Det aftaltes, at bestyrelsesmedlemmerne selv ser mere på designet og sen-
der eventuelle kommentarer til redaktøren. 

Det blev aftalt, at webadressen IKKE videregives så det videre arbejde kan fo-
regå i ”ro og fred” indtil lanceringen i november. 

11. Eventuelt 

intet 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.10 

 


