Referat af KPI-bestyrelsesmøde lørdag den 12. august 2017, kl. 10.30-16.00
Hos Karen Aagaard, Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg
Møde nr. 88
Referent: Arne Pedersen
1. Indledning og bøn v. Mirjam F. Olesen
Fra 2. Krønikebog om kong Josefat.

2. Pædagogisk mylder
Ingen havde noget.

3. Godkendelse af referat nr. 87 fra bestyrelsesmødet i maj 2017
Godkendt.

4. Økonomi.
A. Aktuelt situation.
Gavebrevene er godt med, mens de almindelige gaver ligger lidt under. Der er ikke noget anderledes, end
det plejer – så vi skal ud at gøre baglandet opmærksom på de manglende bidrag.
Vi skal huske at skelne mellem de forskellige paragraffer omkring gavebidrag. Der er forskel på, om man
giver via gavebrev eller fast aftale. Der kan ikke flyttes gaver rundt på samme måde som tidligere.
Carsten forklarede “de røde tal” til bestyrelsens tilfredsstillelse.
B. Budget 2018 til fremlæggelse på generalforsamling.
Budgettet blev godkendt og ligger på hjemmesiden.

5. Generalforsamling den 8. september 2017
A. Forretningsordner. Endelig godkendelse.
Organisationsmedlemmer skal have en e-mail efter bestyrelsesmøder, men personlige medlemmer skal ikke.
Der linkes til referatet på hjemmesiden.
Der tilføjes, at suppleanten kan inviteres med til bestyrelsesmøder.
Forretningsorden er godkendt.
B. Indkaldelse er foretaget i Nyhedsbrev maj 2017.
Super.
C. Formandens og den daglige leders beretninger.
Fremragende beretninger.
D. Valg. Karen og Lars genopstiller. Vi skal have fundet en suppleant.
Dejligt, at Karen og Lars genopstiller.
To unge i prioriteret rækkefølge spørges om at opstille som suppleant.
E. Fremlæggelse af regnskab etc.
Rønne revision indstilles til genvalg. Lars fremlægger regnskabet.

F. Karen er mødeleder på første del. En person er spurgt som ordstyrer.
NN spørges til ordstyrer. MM spørges som alternativ.
G. Referent til generalforsamlingen mangler.
Karen spørger relevante personer.
H. Bespisning.
Det skal vi ikke bekymre os om. Ellen har styr på det.
Bestyrelsen er værter på generalforsamlingen, og vi mødes kl. 15 i Odense.

6. KPIs Nyhedsbrev
A. Nr. 3, 2017 (Årsskrift)
På vej i trykken.
B. Nr. 4, 2017
Mirjam leverer det, der ikke blev plads til i årsskriftet
Aktuelt behov for gaver highlightes.
Paul Otto Brunstad leverer artikel på grundlag af foredrag på generalforsamlingen
Arnes interview med NN
C. Nr. 1, 2018
Hovedartikel fra Christian Rasmussen - åndsfrihed på gymnasier mm.
En gymnasierektors og en gymnasieelevs perspektiv på åndsfrihed.
KPI-akademi; evt. task force om queer-teori.
Hvordan er året gået på økonomisiden?
Efterskolekursus
D. Nr. 2, 2018
CHP spørger NN om hovedartikel.
Børn i pluralisme – omtale af materialer mm.
Konkrete erfaringer fra en familie

7. Orientering v. CHP.
Meget at lave op til sommerferien - ikke ryddet så meget op, som han plejer.
Vedr. Skift fokus: God video, som blev set af 12.000 mennesker. Rigtig prioritering. Rigtig vinkling. Godt
med de 10 bøger, som blev sendt ud til “ambassadører”.
Dataforordning er i gang med at blive implementeret. Både Carsten og Gitte vil blive klædt på til opgaven.
KPIs Forsikring er udvidet.

8. Lancering af KPI-Akademi.
Hvordan skal KPI-Akademi lanceres? En snak om tekstens udformning udspillede sig.
Lancering: Video til Facebook. Lille artikel til TilTro. Vi skal ikke bruge annoncekroner. Vi skal i stedet
aktivere vores netværk. Pressemeddelelse formuleres af Carsten og sendes til IMT, Tro&Mission,
Udfordringen mm.

9. Taskforce om queerteori og kristen etik
Se referat fra sidste bestyrelsesmøde pkt. 10.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

10. Samråd om åndsfrihed. Orientering om og opfølgning på mødet den 18. maj.
Der var ønske om et årligt inspirationsmøde, et boost og konkrete hjælpemidler til at øge åndsfriheden.
Spørgsmålet om religionens plads i samfundet bliver hovedtema på næste samråd den 29. maj 2018. Det er
vigtigt, at det er den positive vinkel, der lægges på problemstillingen: Hvad bidrager vi “åndsmennesker”
med til samfundet? Hvad vil samfundet gå glip af, hvis ånd underlægges restriktioner i samfundet?
Ved siden af samrådet arbejdes der på at danne en forening omkring åndsfrihed. Initiativtagere er Daniel
Toft Jakobsen (MF) og Michael Mørch (stud.theol.).

11. Det lukkede punkt
Intet til referat.

12. Kommende mødedatoer
A. Ordinær generalforsamling fredag den 8. september 2017 i Odense.
B. Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2017, kl. 15.00 – 19.30 på Torvet, Katrinebjergvej 75, i Århus.
C. Samarbejdsmøde onsdag den 7. februar 2018, kl. 09.45 – 15.00 på IMH, Fredericia.
D. Bestyrelsesmøde lørdag den 24. februar 2018 kl. 10.00 – 16.00 i København.
E. Bestyrelsesmøde 22. maj 2018 kl. 15 – 20 i Haderslev.
F. Generalforsamlinger de kommende år: 7. september 2018; 6. september 2019.

13. Eventuelt
Intet til referat.

