Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. maj 2017, kl. 15.30-20.30.
Møde nr. 87 – Offentlig version

Referat v. Mirjam Fibiger Olesen

1. Indledning og bøn v. Arne Pedersen:
Om at samle og dele erfaringer i livet med Gud.
2. Pædagogisk mylder:
https://www.barna.com hjemmeside med forskellige undersøgelser om kultur og tro.
”Åndelige forældre søges” en bog fra ProRex. Et kald til forældregenerationen om at dele deres liv og
tro med børn og unge.
3. Godkendelse af referat nr. 86 fra bestyrelsesmødet i februar 2017:
Referatet blev godkendt.
4. Økonomi.
A. Godkendelse og underskrivelse af årsregnskab 2016:
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.
B. Orientering om anbringelse af likvid kapital:
175.000 kr. er blevet anbragt i obligationer og en lille del i aktier administreret af Danske Bank.
C. Aktuel situation:
Situationen ser fornuftig ud.
D. Budget 2018:
Indtægterne ved foredrag mm. sættes op, og der skal sættes 10.000 kr. mere af til ”forskerspirerne”. Vi
ønsker, at budgettet skal gå i 0.
E. Gavebrevsudviklingen.
Ved kontakt til gavebrevsydere, hvis gavebreve udløber, tydeliggøres muligheden for, at nytegningen
kan være på ubestemt tid, ikke kun 10 år.
5. Generalforsamling den 8. september 2017:
A. Indkaldelse:
Er foretaget i forbindelse med nyhedsbrev nr. 2.
B. Opstilling af bestyrelsesmedlemmer:
Karen og Lars er på valg. Begge er villige til genvalg.
Vi skal have fundet en, der stiller op som suppleant. Vi skriver ind i forretningsordenen, at suppleanten
kan af bestyrelsen inviteres med til bestyrelsesmøderne.
C. Fremlæggelse af regnskab etc:
Lars laver et møde med Gitte og fremlægger regnskab og budget.
D. Mødeleder, ordstyrer, bespisning:
Vi skal have lavet deltagerliste og navneskilte til deltagerne.
Karen er mødeleder under Paul Otto Brunstads foredrag.
Vi sender dagsorden mm. til de organisationsvalgte.
De personlige medlemmer skal ind på hjemmesiden og finde det.

6. KPIs Nyhedsbrev.
A. Nr. 2, 2017 Evaluering:
Et lidt tungt nyhedsbrev men det er ok en gang imellem, det skal bare ikke være hver gang. Vi skal
være opmærksom på, at illustrationerne trækker lidt mere til den lette side i stedet for til den tunge side.
Billedtekster kan være en god hjælp.
B. Nr. 3, 2017 (Årsskrift):
Mulig kronik af en ung.
Annonce med tilbud om at være ”forskerspire” i KPI.
Der er deadline 10. august.
C. Nr. 4, 2017:
To artikler/interviews er planlagt.
7. Orientering v. CHP:
Efterskolekursus: Kristian Søndergaard har sagt til at være formand for det udvalg. Vi er i færd med at
nedsætte udvalget.
Skift fokus! Opdragelse med Gud og næsten i centrum. Bogen udkommer den 9. juni.
8. Udgivelse af forkortet og opdateret udgave af Påvirkning med respekt:
Carsten har fået en del henvendelser i forhold til, at Påvirkning med respekt ikke kan fås længere.
Carsten har derfor en idé, om at lave en opdateret udgave som er noget mindre. I gennemskrivningen
skal den måske drejes lidt væk fra lærer-verdenen. Bestyrelsen bakke op omkring projektet.
9. Samling af ”forskerspirer”:
Det kan være en fordel, at der arbejdes hen imod et eller andet f.eks. en udgivelse eller en anden form
for produkt. Det er vigtigt, at der står noget om, hvad forskerspireren kan få ud af det, men vi skal
begynde med, hvad det er, vi ønsker, der skal komme ud af projektet. Vi ønsker, at de skal lære at
tænke koblingen mellem praksis og principielt. Vi ønsker, at gøre vores samfund bedre gennem de
ringe som gruppen kan sprede.
Det skal være en afgrænset periode på 2 år.
Beløbet skal hæves i budgettet fra 40.000 til 50.000 kr., så der er flere penge til at afholde samlingerne.
Målgruppen er ikke folk, der er uddannet, men er under uddannelse og er på 5. semester.
Vi kalder det KPI-akademi.
10. Taskforce om kønsidentitet etc.:
Vi lader den ligge lige nu, da vi ikke kan se hvad det skal munde ud i. Det kommer på dagsordenen til
næste bestyrelsesmøde.
11. Samråd om åndsfrihed. Info om forestående møde den 18. maj:
Der er 18 deltagere til dagen fra et bredt kirkeligt miljø. Det tegner til, at blive en spændende dag og det
er spændende, hvad der kommer ud af det. Mange har givet positivt udtryk for initiativet.
12. Det lukkede punkt:
Intet til referat.
13. Kommende mødedatoer:
A. Bestyrelsesmøde lørdag den 12. august 2017, kl. 10.00 – 16.00 i Silkeborg.
B. Ordinær generalforsamling fredag den 8. september 2017 i Odense
C. Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2017, kl. 15.00 – 19.30 på Torvet i Århus
D. Samarbejdsmøde onsdag den 7. februar 2018, kl. 09.45 – 15.00 på IMH, Fredericia
E. Bestyrelsesmøde lørdag den 24. februar kl. 10.00 - 16.00 i København
14. Eventuelt:
Vi skal have drøftet, hvordan vi i KPI vil håndterer den nye persondatalov, som træder i kraft i maj
2018.

