
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 17, tirsdag den 30. august 2011 

It-Kontoret, kl. 11.00 

 

Mødedeltagere 

Henning Toft Bro Formand   HTB 

Inge Lise Pedersen Landsforeningen (næstformand) ILP 

Birger Nygaard FKOF   BN 

Signe Malene Berg Den Danske Præsteforening SMB 

Torben Stærgaard  Kirkeministeriet  TS 

Ellen Aagaard Petersen Folkekirken.dk, redaktør  EAP 

   

Afbud 

Peter Hedegaard (PH) 

Poul Joachim Stender (PJS) 

Ida Ebbensgaard (IE) 

Niels Henrik Arendt (NHA) 
 
 

Mødereferat 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat af møde 16 

Referatet vil blive udsendt sammen med referatet af møde 17.  

 

3. Siden sidst 

EAP henviste til den udsendte oversigt med ældre og nye tiltag og viste den 

nye engelsksprogede udgave af fk.dk. Denne udgave henvender sig særligt 

til udlændinge i Danmark. Det blev drøftet om fk.dk eller dele af den bør 

laves i en udgave på arabisk. 

 

EAP meddelte, at lige på trapperne er konfirmation.fk.dk. Nogle præster har 

forpligtet sig på at bidrage på en facebookside, knyttet til hjemmesiden. På 

denne side vil konfirmandhold kunne tilmelde sig en konkurrence med andre 

hold udarbejdet af Folkekirkens Konfirmandcenter.   

De unge kommer typisk ind på siden gennem Facebook eller tilskyndet af 

deres præst. Siden vil indeholde forskellige faciliteter bl.a. udskrivning af 

Fadervor og trosbekendelsen m.m. Det synes oplagt at integrere bibelord fra 
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den mobile app på konfirmandsiderne. Hjemmesiden offentliggøres den 5. 

september. 

 

HTB omtalte biskoppernes fællesudtalelse om støtte til det 

hungersnødsramte Afrika, hvilket affødte en drøftelse af folkekirkens 

katastrofeberedskab og kommunikationen af det. 

 

TS kommenterede punktet om integrationen mellem fk.dk og sogn.dk og 

oplyste, at man er på plads med sogn.dk, og at der nu etableres en 

kampagne mht. sognenes brug af kalenderen fra 1. november. Det er en af 

ideerne med integrationen, at der én indtastning af gudstjeneste- og 

kalenderoplysninger kan bruges flere steder. TS mindede om biskoppernes 

tidligere udtalte opbakning til, at sognene bruger sogn.dk til offentliggørelse 

af gudstjenester.  

 

På spørgsmål fra BN om, hvorvidt alle må bruge filerne i salmedatabasen, 

svarede EAP, at der er udformet kontrakter, som muliggør, at lydfiler frit kan 

bruges på alle nuværende og fremtidige platforme, herunder på folks egen 

hjemmeside, og filerne kan deles med tredjeparter. 

 

HTB takkede for forlængelsen af EAP’s kontrakt som redaktør, og sluttelig 

opfordrede han til fortsat samarbejde med DR om udvikling af en mobil app 

samt website. 

 

   

4. Status hjemmesiden  

HTB henviste til det udførlige punkt 3.     

 

5. Budgetrapport 2011 

HTB gav udtryk for, at økonomirapporten ser fornuftig ud.  

 

TS kommenterede udgiftspunkt 2265 og oplyste, at fk.dk har afholdt 1/3 af 

de samlede udgifteri forbindelse med udbuddet vedr. vedligeholdelse af 

forskellige systemer - herunder fk.dk, som blev tildelt Danmarks Kirkelige 

Mediecenter. 

 

6. Kontor og ansættelser  

TS oplyste, at bevillingen til web-tv er frigivet. 

 

HTB orienterede om, at 2 stillinger skal besættes i fk.dk med en video-

journalist og en web-journalist. Det blev aftalt, at SMB og TS deltager i 

ansættelsesudvalget sammen med EAP og HBT.  
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Det blev oplyst, at stillingerne slås på folkekirken.dk, km.dk, jobnet.dk samt i 

Kristeligt Dagblad. 

 

Det blev oplyst, at der ses på kontorfaciliteter, som der er behov for i 

forbindelse med de planlagte ansættelser og det øgede aktivitetsniveau. TS 

blev bemyndiget til at indgå en lejeaftale. 

 

 

 

  

7. Eventuelt 

 

BN orienterede om et møde, som han har haft med Eberhard Harbsmeier, 

rektor på TPC vedr. uddannelse i brug af internettet (inkl. mail, Facebook, 

Twitter, Apps, m.v.) for ansatte i folkekirken.  

 

Harbsmeier har efterfølgende drøftet det til rektormøde for de folkekirkelige 

uddannelser og har endvidere i mail til folkekirken.dk’s formand udtrykt 

interesse for et samarbejde med folkekirken.dk 

 

SMB meddelte, at hun går på barsel medio september til medio maj 2012. 

En stedfortræder fra Præsteforeningen kommer i hendes fravær. 

 

EAP gjorde opmærksom på, at mødeplan for 2012 skal fastlægges. Der var 

ønske om at ændre det faste mødetidspunkt til kl. 9 – 11 og allerede det 

fastsatte møde 18 tirsdag den 1. november bliver afholdt kl. 9.00-11.00 

 

 

 

Mødet sluttede 12.20. 

 

 

  

Næste møde finder sted tirsdag den 1. november 2011 kl. 09.00-11.00 

i It-Kontorets kursuslokale, Rådhusstræde 2, 1. sal.  

 

  

 


