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Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  

Iab. 

2. Siden sidst  

Dåbsprojektet er kørende fra uge 3 og der er stor aktivitet i 

projektet. Der er bl.a. en god og åben debat med forældre / og 
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mellem forældre på Facebook siden.  

Påskeprojektet har i år fokus på #detvierfællesom; gode 

fællesskaber og måltidsfællesskab med udgangspunkt i 

skærtorsdag og nadveren. 

Sjælesorg på nettet har der været et tæt samarbejde med i 

opstartsfasen, og vil der også være i arbejdet fremover især i 

forhold til kommunikationsindsatsen. 

3. Personale 

Marianne Luna Røndal er ansat som journalist. 

Sidsel Thorsteinsson er ansat som SoMe manager.  

4. Budgetrapport (bilag) 

Der er i det fremsendte et overforbrug på 400.000kr. det 

forklares af at der endnu ikke er kommet refusion fra folkemødet 

samt at der allerede sidste år var udgifter til påskeprojektet, som 

først refunderes i 2017.  

5. Udkast handlingsplan 2017-20 (bilag) 

EAP gennemgik oplæg til handlingsplanen. 

Vedr. punkt 3.2  

Skal der tilføjes noget om hvad det er for en type kommunikation 

vi skal have, det er noget der skal afklares internt i folkekirken. 

Vedr. punkt 3.1 

TS: Der er et system under udarbejdelse som kan understøtte 

mange af de ønsker som er til dette punkt, men de vil som 

udgangspunkt være repræsenteret på borger.dk  

EAP udarbejder en aktivitetsplan på baggrund af handlingsplanen 

–herunder tilhørende budgetter.  

Handlingsplanen er godkendt, med undtagelse af punkt 6, som 
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afventer afklaring af budgetanalysen. 

6. Organisatorisk forankring, jf Budgetanalyse (bilag 

Ledelsesworkshop) 

TS orienterede om processen med budgetanalysen. 

SA: En mulig anbefaling i analysen er en sammenlægning af de to 

bestyrelser, det kan give en udfordring at holde et 

bestyrelsesfokus, på to så forskellige områder. Hvilket der er bred 

enighed om i bestyrelsen.  

HTB meget betænkelig over en sammenlægning, det er to meget 

forskellige områder. 

TS påtænker at udsende den endelige rapport til bestyrelsen når 

den er godkendt i styregruppen. 

HTB udarbejder et høringsudkast, til budgetanalysen, som sendes 

til gennemsyn i bestyrelsen. Herefter sendes høringen til 

ministeriet. 

7. Budget 2018-20 

Det samlede budget i de kommende år bliver noget støre pga. 

IDV (Indtægts dækkende virksomhed). Grundbudgettet holdes i 

niveau som nu. 

EAP laver et udkast til budgettet, som skal behandles på det 

kommende bestyrelsesmøde.  

8. Evt.  

EAP tak for den dejlige reception i forbindelse med min 

fødselsdag. 


