
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde 13, mandag den 1. november 2010 

It-Kontoret, kl. 11.00 

Mødedeltagere: 

Ida Ebbensgaard     IE 

Signe Malene Berg Den Danske Præsteforening SMB 

Steen Skovsgaard Biskopperne (formand)  SSK 

Inge Lise Pedersen Landsforeningen (Næstformand) ILP 

Peter Hedegaard Den Danske Præsteforening PH 

Ellen Aagaard Petersen Folkekirken.dk, redaktør  EAP 

Poul Joachim Stender  Landsforeningen  PJS 

Jørn Jensen   De frie folkekirkelige org.  JJ 

Torben Stærgaard  Kirkeministeriet  TS 

 

Inge Lise Pedersen deltog fra og med punkt 4 

Ida Ebbensgaard deltog til og med punkt 8, som blev behandlet  

førend punkt 6 

    

Afbud: 

Peter H. Skov-Jacobsen (PESJ)  

 

Mødereferat 
 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Siden sidst 

a) Formanden SSK fortalte, at han havde afholdt en god og tilfredsstillen-
de MUS-samtale med redaktøren EAP. Efter forespørgsel fra forman-
den tilkendegav bestyrelsens medlemmer, at de også gerne vil have lej-
lighed til at udtrykke sig om redaktørens arbejde, hvilket så passende 
kan ske én gang om året i forbindelse med MUS-samtalen. Punktet, 
som EAP ikke skal deltage i, sættes på dagsordenen til næste møde 

Der har i Lolland-Falsters Stift været afholdt et kursus om sociale medi-
er, og kurset understregede, at disse medier er vigtige kommunikati-
onsmidler.  Kurset var blevet til på baggrund af et oplæg fra Kirkemini-
steriets Personalekontor. TS supplerede med en kort orientering om op-
læget, som var rettet mod de aktører på facebook, som ikke er vant til 
at bruge dette medie. Emnet sociale medier er efter ministerens ønske 
sat på som punkt ved det kommende samråd mellem ministeren og bi-
skopperne. 
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b) Redaktøren EAP henviste til den vedlagte oversigt med punkter om ’si-
den sidst’ og fremhævede især det første punkt om hjemmesiden 
www.daabifolkekirken.dk , som er blevet til på baggrund af det fokus på 
dåben, som er blevet sat i Københavns Stift. I et samarbejde mellem In-
focentret og fk.dk er den pågældende dåbsside blevet skabt. Fk.dk har 
fået lavet et grunddesign til denne slags sider, som vil blive øget med 
sider om bl.a. konfirmation og jul. 

EAP orienterede om en arbejdsgruppe bestående af blandt andre SMB, 
IE og EAP selv. Gruppen arbejder med udviklingen af et nyt kirkeligt 
magasin, som gruppen forestiller sig skal være et kvalitetsblad som 
henvender sig til de medlemmer af folkekirken, som ej har stor kontakt 
til kirken. Man tænker sig, at magasinet skal distribueres til og på de 
steder, hvor folk i al almindelighed færdes i stort tal, cafeer, ventevæ-
relser, offentlige kontorer m.m. Det er tanken at lave en dummy, som 
skal kunne vise, hvad det er, man forestiller sig, og især give et finger-
peg om, hvem der vil vise interesse for ideen.  En sådan dummy vil ko-
ste ca. 15.000 kroner, og adspurgt udtrykte bestyrelsen, som bakker op 
om dette arbejde, sin billigelse til at bruge denne sum penge, så ar-
bejdsgruppen kan komme videre. Det blev foreslået i forbindelse med 
budgettet for 2011 eventuelt at øge dette beløb. 

 

3. Status hjemmesiden 

Hjemmesiden blev kommenteret i rosende vendinger; den ser fin ud og kører 

godt (IE). EAP fortalte, at antallet af abonnenter på nyhedsbrevet stiger støt 

og roligt.  

 

4. Integration sogn.dk og folkekirken.dk  

TS orienterede om et møde med leverandører, som skulle klarlægge, hvor-

dan integrationen kan laves.  Emnet har været drøftet i ministeriet og været 

forelagt biskopperne. Der er lagt op til, at sogn.dk skal implementeres ind i 

folkekirken.dk med henblik på at skabe sammenhæng mellem gudstjenester 

og arrangementer på sogn.dk og fk.dk. Desuden skal det tænkes ind, hvor-

dan kendskabet til de lokale sognehjemmesider kan øges. Søgefaciliteter på 

sogn.dk skal bevares fremover. Sogn.dk indarbejdes i et layout, som passer 

til folkekirken.dk. Med henblik på at lave den bedst mulige integration vil fk.dk 

og sogn.dk blive flyttet til en og samme server. Der er lavet en aftale om 

sms-tjenester, som stilles til rådighed for sognene og folkekirken.dk. Det vur-

deres, at implementeringen kan gå i drift januar eller februar 2011.    

 

5. Anvendelse af domænenavn i e-mail-adresser 

TS orienterede ganske kort om et møde i it-styregruppen 26.okotber. 

Spørgsmålet om anvendelse af domænenavnet fk.dk blev behandlet på mø-

det. Kirkeministeriet har efter drøftelsen i it-styregruppen, hvor der - bl.a. på 

baggrund af præsternes mere officielle opgaver - ikke var opbakning til en 

ændring - resolveret, at der ikke sker ændringer med hensyn til det domæne, 

præsternes e-mail-adresser ligger i. 

http://www.daabifolkekirken.dk/
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6. .Budgetrapport  

EAP henviste til det udleverede bilag med balancen for folkekirken.dk for 

2010 fordelt på de 4 kvartaler.  Oversigten blev modtaget med glæde og rost 

for sin klarhed.  

 

7. Regnskab og økonomi 

TS redegjorde kort for indholdet i notatet om det praktiske samarbejde mel-

lem It-Kontoret og folkekirken.dk. TS fremhævede, at det havde været en 

forudsætning for biskopperne og ministeren, at der med fællesfondens un-

derstøttelse af fk.dk skulle sikres en synergi mellem drift og udvikling af 

hjemmesiden og de øvrige folkekirkelige it-aktiviteter. 

Bestyrelsen fandt, at samarbejdet fungerede tilfredsstillende, herunder at det 

som forudsat handler om praktiske og tekniske forhold og ikke det indholds-

mæssige, som er redaktørens anliggende.  

Det er bestyrelsens indstilling, at ordningen er velfungerende og til fk.dk's 

fordel, og at det ikke tjener noget formål at udskille fk.dk's virke som en selv-

stændig aktivitet. 

 

8. Folkekirkeligt tv og web-tv 

Fk.dk har endnu ikke fået svar på sin ansøgning til omdisponeringspuljen. 

EAP erindrede om, at der i ansøgningen er beskrevet en undersøgelsesperi-

ode, hvor der med professionel assistance skal udarbejdes et nærmere op-

læg om, hvilken form web/tv-aktiviteten skal have. Det aftaltes - såfremt fk.dk 

får bevillingen - at holde et ekstraordinært møde om igangsætning af det for-

beredende arbejde. Mødet holdes i givet fald torsdag 18. november kl. 8.30 

til 9.45 i Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal.  

 

9.  Eventuelt  

EAP orienterede om et møde, hun havde haft med Peter Fischer Nielsen an-

gående hans ph.d.-projekt om folkekirken på internettet. Han beder i den an-

ledning om at se forskellige dokumenter bl.a. forskellige papirer i It-Strategi 

2008. Bestyrelsen nikkede accepterende og foreslog, at den studerende 

henvender sig til Kirkeministeriet og anmoder om indsigt i sagen.  

 

 

Mødet sluttede kl. 12.40. 

 

 

Næste møde finder sted tirsdag den 1. februar kl. 11.00-13.00. 

 

  


