
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 16, tirsdag den 3. maj 2011 

It-Kontoret, kl. 11.00 

 

Mødedeltagere 

Henning Toft Bro Formand   HTB 

Inge Lise Pedersen Landsforeningen (næstformand) ILP 

Birger Nygaard FKOF   BN 

Poul Joachim Stender  Landsforeningen  PJS 

Signe Malene Berg Den Danske Præsteforening SMB 

Torben Stærgaard  Kirkeministeriet  TS 

Ellen Aagaard Petersen Folkekirken.dk, redaktør  EAP 

   

Afbud 

Ida Ebbensgaard (IE) 

Niels Henrik Arendt (NHA) 

Peter Hedegaard (PH) 
 
 

Mødereferat 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig med biskop Henning Toft Bro som ny formand 
efter at biskopperne den 16. april havde oplyst, at biskop Niels Henrik Arendt 
erstattede biskop Steen Skovsgaard i bestyrelsen for folkekirken.dk 

3. Redaktørens ansættelse  

(Redaktøren deltog ikke i behandlingen af dette punkt) 

Redaktørens ansættelse udløber januar 2012. Der var i bestyrelsen enighed 

om at Ellen Aagaard Petersen har levet op til forventningerne og at en 

forlængelse af ansættelsesperioden bør tilbydes. Det aftaltes, at formanden, 

Signe Malene Berg og Torben Stærgaard bemyndiges til at indlede en 

drøftelse herom.  

 
4. Siden sidst 

Redaktøren orienterede om 

- at biskopperne havde tilsluttet sig bestyrelsens indstilling vedr. 
folkekirkens tv/webtv, som var tilsendt biskopperne sammen med 
medieanalysen, der var gennemført af Update. 
 
Medieanalysen - bilagt bestyrelsens og biskoppernes anbefaling - er 
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herefter af ministeriets forelagt kirkeministeren med henblik på dennes 
frigivelse af den reserverede bevilling. 

Bestyrelsen drøftede på denne baggrund de aktiviteter, som skal 
iværksættes såfremt bevillingen frigives. 

Det blev aftalt, at redaktøren sammen med formanden, Signe Malene og 
Torben Stærgaard planlægger aktiviteter vedr. ansættelse af 2 medarbejdere 
samt indgåelse af et passende lejemål. 

Redaktøren forsatte og orienterede om 

- at biskopperne har udtrykt opbakning til projektet og opfordrer 
folkekirken.dks bestyrelse gå videre med det. Kommunikationschefen i 
landsforeningen af Menighedsråd er indtrådt i arbejdsgruppen. 
Omprioriteringspuljen er ansøgt til udviklingsprojekt. 

- at Konfirmand app. til smartphones udviklet i samarbejde med 
Folkekirkens Konfirmandcenter og sognepræst Carsten Dybkjær 
Hansen 

- Andagt til internettet, herunder samtalerne med DR Tro og 
Svenskakyrkan (om bønne sitet). Det blev understreget, at samtalerne 
om en netandagt ikke har noget at gøre med ”morgenandagten i 
domkirken.  
Efter et møde med Anders Gadegaard mellem redaktøren og TS har 
der været drøftelser med DR og de fremadrettede aktiviteter kører nu i 
hvert sit spor, hvor DR drøfter morgenandagt med domkirken medens 
netandagten drøftes med folkekirken.dk. 

Bestyrelsen tilsluttede sig herunder, at samarbejdet med DR om en 
”netandagt” skal fortsætte. 

   

5. Status hjemmesiden  

Hjemmesidens påsketema blev drøftet. Desuden orienterede redaktøren om 

kontakter med Annemette Gravgaard og Museet for religiøs kunst (Lemvig) 

om formidling af kirkekunst på folkekirken.dk. 

 

TS oplyste at folkekirken.dk er tilmeldt FDIM (foreningen af Danske 

internetmedier) med henblik på at blive optaget i FDIM’s trafikanalyser 

(besøgstal). 

TS oplyste endvidere at arbejdet med at integrere sogn.dk i folkekirken. dk er 

igangsat. 

 

6. Regnskab og Budget 

Det udsendte regnskab (pr. 27/4) og budgettet vedr. 2011 blev drøfte og gav 

ikke anledning til kommentarer 

  

7. Eventuelt 

Ingen punkter 

 

 

 


