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            Mødereferat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagorden godkendtes.  

2. Siden sidst (bilag 1) 

EAP oplyste bl. andet, at: 

- der var aflagt besøg hos alle biskopper på nær Aalborg, hvor hun havde 
mødtes med stiftets kommunikationsudvalg.  

- flere af hjemmesidens indholdsrubrikker var nedlagt, bl. a. podcast som var 
af for ringe kvalitet.  

- EAP selv havde overtaget hovedparten af det daglige redaktionelle arbej-
de. 

- der efter sondering blandt konsulentvirksomheder var indgået aftale med 
Xylofon om gennem focusgrupper at kortlægge forskellige brugergruppers 
forventninger til og brug af hjemmesiden desuden om at komme med for-
slag til informationsarkitektur og efterfølgende - sammen med en designer 
- at foreslå et nyt design. 
 

Fokusgruppeinterviews er afholdt i København og Århus (her med ca. ”½ 
by-” og ”½ land-deltagere”) og viser, at bl. a. brugernes uddannelse ikke 
giver forskelle hvilket derimod synes at være tilfældet fra ung til gammel.  
 

De indholdsmæssige forventninger handler bl. a. om hvad ”folkekirkekri-
stendom er” samt om temaer som højtider, dåb, konfirmation m.fl. - forkla-
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ret på en ligetil men ikke forsimplet måde. Desuden er der forventninger 
om at hjemmesiden også viser folkekirkens bredde. 
 

Interviews med ”professionelle brugere” (fra folkekirken) afslører forvent-
ninger om at hjemmesiden informerer/bringer nyheder fra ”den kirkelige 
verden”, hvilket ”alm.” brugere ikke udtrykte forventninger om 
(der henvistes til rapporten, som var bilagt mødeindkaldelsen). 

- Ideen om at etablere netværk med repræsentanter fra stifter provstier og 
sogne var sat i bero indtil den ny struktur er på plads.  

Der var herefter en drøftelse af det videre forløb. Det aftaltes, at redaktøren 
holder bestyrelsen underrettet efterhånden som den nye struktur og det nye 
design falder på plads. Det var EAP’s forventning at de indholds- og struktur-
mæssige overvejelser er på plads med udgangen af juni, at indhold skrives og 
redigeres i juli og august samt at designet vil være klar efter sommerferien til 
en relancering af hjemmesiden i løbet af september. 

EAP oplyste desuden, at DSUK får deres egen ”underside” på hjemmesiden 
og at der - efter udsendelse af tilbud til alle stifterne - er indgået aftale med 
Roskilde stift om at bistå med etablering af en ny hjemmeside til stiftet. 

Der var herunder en mere principiel drøftelse, hvorunder det fra flere blev be-
tonet, at det er vigtigt at biskopper og stifter i det hele taget bakker op om pro-
jektet med folkekirken.dk. ENS gav udryk for at stifterne udgør ”rygraden” i og 
skal være med til at sikre den røde tråd i hele folkekirkens hjemmeside. 

Der var en del forslag og synspunkter om hvordan en sådan opbakning kan 
udmøntes herunder om hvad det mere konkret er biskopper og stifter kan og 
bør bidrage med, henholdsvis på hvilket tidspunkt det skal ske i forhold til de 
planer der nu ligger. 

Det blev (ENS og SSK) konkluderet, at biskopperne på et af deres møder bør 
have en nærmere drøftelse af projektet herunder en orientering om planerne 
med hjemmesiden, de muligheder der er og det samspil der kan skabes til 
stiftshjemmesiderne bl. andet gennem et mere formaliseret samarbejde med 
stifternes informationskonsulenter. 

Det aftaltes at redaktøren udarbejder et notat om planer og muligheder, som 
kan indgå i en sådan drøftelse blandt biskopperne. 

Der blev spurgt til hvordan resultatet af konferencen havde indgået i overve-
jelserne. EAP oplyste, at resultatet var blevet overdraget i en vanskelig bear-
bejdelig form, men at konferenscen som sådan havde været et solidt afsæt for 
de mange møder der var blevet afholdt i bl. a. stifterne. 

3. Budget og regnskab (bilag) 

Der blev omdelt en opgørelse af udgifter afholdt i 2008 og regnskabet vedrø-
rende 1. halvår 2009. 

Det blev oplyst (TS), at bevillingen var opdelt i lønsom og ørig drift og at den 
for 2010 er fremskrevet med de af Finansmininisteriet udmeldte procentsatser 
(2 % på lønsum og 0,9 % på øvrig drift). 

Muligheden for at supplere bevillingen med indtægter blev drøftet. EAP oply-
ste at Xylofon kommer med et oplæg, men at det er forventningen, at de fra-
råder reklamer og anden annoncering, som de mener kan være problematisk i 
forhold til det indhold hjemmesiden har. 
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TS henviste til et senere punkt om muligheden for at erhverve indtægter via 
sogn.dk som indgår i kommissoriet for folkekirken.dk. 

4. Valg af det 9. bestyrelsesmedlem 

Der var forelagt et oplæg vedrørende mulige kandidater. Efter en prioritering 
aftaltes det, at formanden kontakter nr. 1 og om nødvendigt nr. 2. 

5. Fremtidige planer 

Der var enighed om at drøftelsen under pumnkt 2 var fyldestgørende med 
hensyn til planerne. 

TS redegjorde for planerne med udvikling af indhold på sogn.dk, der via 
abonnementsbetaling kan indgå i sognehjemmesider. Herunder at en udvik-
ling af disse services er igangsat.  

6. Eventuelt 

SSK nævnte, at der er fastsat dato for møde 8 og foreslog at møde 9 først 
fastsættes når de nye medlemmer til bestyrelsen er udpeget. 

ENS meddelte, at han fratræder efter mødet 27/8.  

PJS oplyste, at LM’s repræsentanter (efter valget på årsmødet) udpeges i de 
nærmest kommende dage. 

EAP oplyste, at hun er inviteret til ”Nordisk kirkelig informasjonskonferanse” 
den 23-25 september. Der var alm. enighed om at deltagelse bør prioriteres. 

SSK  efterlyste en ”mindre teknisk” udsendelse af nyhedsbrevet. Det oplystes 
(EAP), at der arbejdes med en sådan og at den nuværende form – hvor man 
selv skal aktiverer billeder – er en Microsoft ”sikkerhedsfeature”. 

EAP oplyste noget om antal abonnementer og antal besøgende herunder 
hvilke sider der ”hitter” i statistikken. 

 

Mødet sluttede kl. 12. 

 

næste møde: 
 

8. møde: torsdag den 27. august, kl. 9.30-12.30 


