
 

 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE 51 
Teams 

24. juni 2021 kl. 10.00 - 12.00 
 

Mødedeltagere (Bestyrelse):  

Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB (Mødeleder) 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP  

Kaj Bollmann, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KB 
Sarah Auken, mediekonsulent, Helsingør Stift, repræsentant for 

mediekonsulenterne, STAU  

Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 
Præsteforening, JDB 

Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it (Repræsentere Ministeriet), TS 
Tom Ebbe Jakobsen, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, TE 

Niels Vincens Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske 

Præsteforening, NVG 
 

Referent: 

Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB 

Afbud: 
Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES  
Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige 

Organisationers Fællesudvalg, BJC 
 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
Regnskab tilføjes som punkt  
 

2. Siden sidst (Orientering) 
 
EAP: Er lige returneret fra folkemødet, som gik meget 

fint. Samarbejdet med Designskolen Kolding var en god 
og lærerig erfaring. Derudover var der nogle virkeligt 
gode paneldebatter. Link til en af debatterne sendes 

med referatet. Høj kvalitet i det arrangementerne, men 
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meget arbejdskrævende pga. Covid og skiftende 
retningslinjer. 
 

Kommunikations konference for de nordiske lande er 
igen blevet udskudt pga. Corona restriktioner og 
afvikles foråret 22. 

 
Samarbejdsaftalen med FIT udløber med udgangen af 
denne måned. EAP vil gerne evaluere med FITs ledelse. 

 
 
TS: FIT har det på dagsordenen på førstkommende 

ledelsesmøde, og så prøver vi at se om vi ikke kan få 
lavet en fælles evaluering. 
 

 
 

3. Status folkekirkens kommunikationssamarbejde 

(Orientering fra møde med biskopper og kontorchefer 
7. juni) 
 

EAP gennemgik præsentationsmaterialet fra mødet 
vedr. kommunikationssamarbejdet. Indeholdende i 
præsentationen var en orientering om status på 

udviklingen af det nye intranet (DAP).   
I forbindelse med processen om folkekirkens intranet 
kan selve hjemmesiden folkekirken.dk blive endnu 

mere målrettet den eksterne målgruppe, fordi det 
indhold vi har i dag, der er mere internt rettet, 
fremover kan ligge på en åben del af et nyt intranet.  

HTB: Vigtigt at vi lige husker at se på vores vedtægter, 
om de skal tilrettes. TS og EAP ser på det efter ferien. 
TS: En vigtig pointe er at den redaktionelle enhed 

fremover vil blive forankret uden for it organisationen. 
EAP: Et overordnet mål er, at vi kan få frigivet resurser 
i forhold til det dobbeltarbejde, der i dag bliver lavet, - 

særligt i stifterne. 
 
JDB: Hvem ansætter den nye redaktør/projektleder? 

EAP: Den nye redaktør bliver ansat af Styregruppen + 
de to projektkoordinatorer fra arbejdsgruppen. 
TS: KM (TS) deltager ikke i ansættelsen af den nye 

redaktør. 
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EAP: Gennemgik de videre overvejelser, der er i forhold 
til samarbejdet mellem stifterne og folkekirken.dk.  

KB: Det er vigtigt at vi husker at få FUV med i forhold 
til arbejdet med lancering af statistikker og rapporter. 
EAP: Der er allerede et tæt men uformelt samarbejde 

med FUV, for at hjælpe med at få det kommunikeret 
statistik og viden ud. Forsøger også at trække 
opmærksomheden ind fra FUV i arbejdet med et nyt 

intranet.  
KB: Det er vigtigt at samarbejdet tænkes struktureret 
ind mellem FUV og kommunikationsenhederne.  

TS: Der har tidligere været overvejet arbejdsdelingen 
mellem FUV og folkekirken.dk – så enhederne 
samarbejder om de ting, hvor de har 

spidskompetencer.  
Pt. arbejder FIT tæt sammen med FUV om at udvikle et 
data Warehouse, der giver FUV mulighed for selv at 

tilgå opdaterede statistik tal. 
NVG: FUV vil gerne opruste på klargøring af data, så de 
er klar til den videre formidling af historierne baseret 

på data.  
 
EAP: EAP gennemgik biskoppernes konklusion 

vedrørende Folkekirkens kommunikation.  
 
 

4. Personale (Beslutning vedr. vakant journaliststilling) 
 
EAP: Der er pt. en vakant stilling. Oplæg fra EAP er at 

vi søger om en fuldtids fast webjournalist, der kan 
skrive til både web og SoMe, gerne med presseerfaring. 
 

 
Bestyrelsen bakker alle op om at slå stillingen op 
 

 
5. Strategiseminar (Beslutning om tid og sted) 

 

Strategiseminar skubbes til marts 2022 pga. meget 
stor udskiftning i bestyrelsen de kommende måneder.  
I efteråret afholdes to ordinære bestyrelsesmøder i 

København. 
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6. Regnskab 

 

 
I Folkekirken.dks årsrapport for 2020 efterlyser 
bestyrelsen svar på følgende: 

 
3.3.1:  Egenkapitalens sammentælling er angivet til t 
kr. 5.652. 

En eftertælling viser at egenkapitalen ultimo rettelig er 
t.kr. 6.074 
 

Bestyrelsen efterlyser en redegørelse på hvordan 
følgende er fremkommet: 
 

3.3.3 Egenkapitalbevægelser 2020 
t.kr. 2.017: likviditetsoverførsel til Folkekirkens 
Administrative Fællesskab t.kr. 1.939 likviditetstræk på 

Folkekirkens IT. 
 

 

Redegørelse fra ADF på tidligere spørgsmål, er vedlagt 
som bilag til dette referat.  
 

 
7. Evt. 

HTB orienterede om ny kampagne fra Sjælesorg på 

nettet. 
 
 

 
Bilag: Årsrapport 2020: 
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a1

0f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk
%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf 
 

 
Strategi 2017-20: 
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2b

cb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%2020
17-20%20Folkekirken.dk.pdf 
 

Vedtægt folkekirken.dk: 

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a10f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a10f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/a/1/0/f/a10f30ae9c55ffaad10373cb5eb970a12b1de7c7/Folkekirken.dk%20a%CC%8Arsrapport%202020.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2bcb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%202017-20%20Folkekirken.dk.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2bcb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%202017-20%20Folkekirken.dk.pdf
http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2bcb038dd85457c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%202017-20%20Folkekirken.dk.pdf
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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

