REFERAT - bestyrelsesmøde
lørdag den 25. februar 2017, kl. 10.00-16.00
hos Mirjam Fibiger Olesen, Højgade 1, 6100 Haderslev
Offentlig version
Referent: Lars B. Larsen
Møde nr. 86
DAGSORDEN:
1. Indledning og bøn v. Karen Aagaard
Sang: ”Den blå anemone”
Anemonen voksede i Kaj Munks have – hvad vokser der i vores ”have”?
KPI er vores fælles lille plante, som vi værner om og forsøger at give gode vækstbetingelser.
Der er ting i tiden, som rusker i os – men anemonens skaber er også vores skaber og opretholder
---Velkommen til bestyrelsesmøde – og især velkommen til Arne Pedersen!
2. Pædagogisk mylder
2A) Rapport fra adamogeva.dk
- Mandag 27/2 mødes 50 ansatte i børne- og ungdomsorganisationer for at drøfte rapporten fra adamogeva.dk om
kristne unges forhold til porno, onani og seksuelle erfaringer
- Kunne friskolerne være inviteret med til sådan en dag?
- Hvordan kan vi (signifikante voksne) være med til at skabe et tillidsfuldt rum for børnene og de unge, hvor der er
plads til at tale sammen?
- I samfundet er der samtidigt og sideløbende en kropsfascination og kropsforskrækkelse.
- Der er simpelthen behov for, at vi overfor de unge tør tale konkret med dem.
2B) Carsten tager i morgen til Norge. Medvirker på en forkynderkonference i Ålesund og derefter en pædagogisk dag
for fire kristne friskoler.
2C) Instrumentalisering af pædagogik
- Karen oplever, at det fylder mere og mere i dansk pædagogik
o Hvordan stå i det og bruge det – uden at ”sælge sin sjæl til det”?
- Carsten henviser (som modvægt) til bogen: ”At lære at forstå” (Andreas Gruschka)
3. Godkendelse af referat nr. 85 fra bestyrelsesmødet i november 2016
Referatet blev godkendt.
4. Økonomi.
A. Udkast til årsregnskab 2016. Udsendes 22.02
B. Aktuelt situation. Balance udsendes 22.02.
C. Fornyelse af gavebreve – 2016 (hvordan gik det?) og 2017
4A) Bemærk, indtægter er 140.000 større end budgetteret – primært gennem foredrag m.m. ved ansatte og lidt gennem
øvrige indtægter fra organisationer.
KPI kommer ud af 2016 med et overskud på ca. kr. 92.000 – det er utrolig glædeligt.
KPIs egenkapital er stor i forhold til instituttets størrelse – og behøver ikke være større.
Flot resultat, som giver anledning til taknemmelig og glæde!
Regnskabet bliver fremlagt til bestyrelsens godkendelse, når revisor har gennemgået det.
4B) Det ser fornuftigt ud på dette tidlige tidspunkt af året.
4C) Alle gavebrevene, der udløb i 2016, er blevet fornyet. Gavebrevet, der udløber i 2017, bliver kontaktet i efteråret.

5. Opfølgning på Samarbejdsmødet den 1. februar 2017
Tre organisationer var ikke repræsenteret (BLR, Agape, MF); men de øvrige otte var. Et dejligt og opløftende møde.
5A) Mandekonference
- Hvad gør de to velbesøgte kvindekonferencer godt, som mandekonferencen evt. kan lære af?
- LMU, KFS og IMU overvejer, om ungdomsorganisationerne kan/vil bidrage med personer til planlægningen – for
at målrette en mandekonference til den yngre generation.
- KPIs bestyrelse bakker op om den ide, at ungdomsorganisationerne måske går med i planlægningen.
5B) Åndsfrihed i børnehøjde
- Skal KPI tage initiativ til at arrangere en temadag/konference for børneorganisationerne?
- Sideløbende er KPI involveret i ”Børn i pluralisme” – disse to emner/projekter kan derfor kombineres til en fælles
konsulentdag
o Efter den fælles temadag om adamogeva-rapport 27/2 vurderer Steen (DFS), Merete (BUO) og Lars
(LMBU), om der er basis for at lave en ny fælles temadag om emnet åndsfrihed/børn i pluralisme.
- Opfølgning ligger hos arbejdsgruppen om ”Børn i pluralisme”
- Forslag: At samle nogle af KPIs personlige medlemmer i en lille ”ressource-gruppe”, som fx kan udarbejde en
artikel. Karen arbejder videre med ideen.
5C) Kønsidentitet
- På baggrund af drøftelsen udarbejder Carsten et bilag til næste bestyrelsesmøde med forslag til, hvordan KPI kan
gribe det an med evt. at nedsætte en task-force.
- En målgruppe er dem, der konkret overvejer queer-teorien og evt. kønsskifte. En anden målgruppe er alle de
opvoksende teenagere, som bliver mødt med tankegangen, at man skal skabe sin egen kønsidentitet.
- Hvilken målgruppe skal taskforcen arbejde med?
- Forslag: Et opslag på KPIs Facebook om emnet? (jf. Olof Edsingers artikel)
6. Generalforsamlingens forretningsorden efter vedtagelse af nye vedtægter, se bilag
Forretningsordenen er godkendt, som den foreligger her.
7. Hvilken status har de frie fugle (der ikke er medlemmer af bestyrelsen) fra 01.01 frem til
første generalforsamling den 08.09.2017?
Frem til generalforsamlingen i september får de tilsendt bestyrelsens referater som hidtil.
8. Samråd om åndsfrihed. Hvordan er invitationen blevet modtaget? Se bilag
Der er mange organisationer, som har takket ja til invitationen – og nogle der endnu mangler at give respons.
Der er så stor opbakning indtil videre, at vi kører videre med initiativet.
Samrådet 18/5 bliver derfor gennemført.
Det bliver samlet set en ”basis-gruppe” på cirka 20 medlemmer.
På første samråd skal det derfor besluttes, hvem der inviteres med til næste samrådsmøde, som ”frie fugle”/
repræsentant for andre vinkler på åndsfrihed (f.eks. antisemitisme, bederum i offentlige institutioner o.lign.)
9. Efterskolekursus. Skal KPI arrangere endnu et? Hvornår? Hovedtaler?
Evalueringen af sidste efterskolekursus var fantastisk god:
- Derfor et klart ja fra bestyrelsen til at arrangere et nyt kursus.
- Vi søger en person til at varetage planlægningen.
- Vi sigter mod at afholde et nyt efterskolekursus i efteråret 2018, subsidiert efteråret 2019.
- Carsten noterer bestyrelsens forslag til hovedtaler og udvalgsmedlemmer.
- Forslag til emne: Køn, unge og sex.
10. Støtte til unge religionspædagoger
Bestyrelsen bakker op om ideen med at nedsætte en lille gruppe unge mennesker med forskellige faglige kompetencer
og uddannelser. Tanken er, at gruppen mødes et par gange om året til kristent-pædagogiske drøftelser og formålet er,

at inspirere og udruste gruppens medlemmer til at dygtiggøre sig indenfor dette felt.
CHP udarbejder bilag herom til næste møde.
11. Orientering v. CHP.
11A) Strukturen i Carstens arbejdsopgaver er under forandring fra enkeltstående store projekter til mange mindre
arbejdsgrupper. Det kan der være både fordele og ulemper ved. Carsten søger at agere ud fra den nye virkelighed.
11B) Vi drøftede symposiets fremtid, dersom der nedsættes en gruppe som nævnt i pkt. 10. Det kan overvejes, om
symposiet på sigt skal indarbejdes i generalforsamlingen.
11C) Der blev givet ideer til PR for CHPs bog Skift fokus! der udkommer medio juni. Det blev bl.a. bevilliget, at der
udarbejdes en video som PR for bogen.
11D) KPI på Facebook. Det er vigtigt, at CHPs ugentlige opslag også har positive – ikke for mange negative –
tilgange og temaer. Omtal evt. www.godforkyndelse.dk i et Facebookopslag.
12. Det lukkede punkt
Punktet blev efterfølgende behandlet via mail.
13. KPIs Nyhedsbrev
A. Nr. 4, 2016 Evaluering.
B. Nr. 1, 2017 Evaluering
D. Nr. 2, 2017 CHP står for hovedartikel.
Kristen folkeskolelærer.
E. Nr. 3, 2017 (Årsskrift)
Intet til officielt referat.
14. Kommende mødedatoer
A. Bestyrelsesmøde den 9. maj 2017, kl. 15.30 til 21.00 i Horsens.
B. Bestyrelsesmøde i august 2017 aftales.
C. Ordinær generalforsamling den 8. september 2017 i Odense.
Hvornår skal der udsendes hvad til medlemmerne?
D. Bestyrelsesmøde i november 2017 aftales.
14B) Bestyrelsesmøde lørdag 12. august kl. 10-16 i København
14D) Bestyrelsesmøde tirsdag 7. november kl. 15-20 i Aarhus
15. Eventuelt
Intet under eventuelt.

