Referat af KPI-bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2017, kl. 15.00-19.30
På Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N
Referent: Lars B. Larsen. Møde nr. 89
DAGSORDEN:
1. Indledning og bøn v. Carsten Hjorth Pedersen
Mika 6,8: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.

2. Konstituering efter valgene på seneste generalforsamling
Formand: Karen Aagaard. Kasserer: Lars Larsen.

3. Godkendelse af referat nr. 88 fra bestyrelsesmødet i august 2017
Godkendt uden kommentarer.

4. Økonomi
A. Aktuelt situation
CHP orienterer om diverse mindre forskydninger mellem budget 2017 og realiseret pr. 1/11.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det ser fornuftigt ud.
B. Hvordan kommunikere KPIs økonomiske behov frem til nytår?
Behovet, som resten af året er kr. 130.000, bliver kommunikeret på en god måde i Nyhedsbrev nr. 4.

5. Generalforsamling den 8. september 2017
A. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
B. Er der bolde, bestyrelsen skal rulle videre med?
Se referatets pkt. 2: Forslag om, at bestyrelsen i forretningsordenen tilføjer, at alle personvalg ved
generalforsamlingen skal være skriftlige. Bestyrelsen besluttede, at der til forretningsordenen føjes
flg.: Hvis der er flere opstillede kandidater end ledige pladser i bestyrelsen, foretages der skriftlig
afstemning.
Se referatets pkt. 4: Forslag om at indføre en rabat for studerende, så deres kontingent fx er kr. 50.
Bestyrelsen besluttede, at ved indmeldelse skal den fuldtidsstuderende meddele, hvornår
uddannelsen forventes afsluttes. Ved at give den information kan studerende opnå studierabat på
kontingentet.
Se referatets pkt. 4: Forslag om at indføre en form for skole-medlemskab. Bestyrelsen ønsker ikke
at indføre skole-medlemskab.

6. Generalforsamling den 7. september 2018
A. Sted for afvikling
Vi forsøger at leje lokaler i ”trekantsområdet”.

B. Form, indhold og foredragsholder
Målgruppe: Det er helt i orden, at man ”skal stå lidt på tæer”, når man lytter til foredrag i KPI.
Form: Rækkefølgen af generalforsamling og foredrag byttes rundt, så der er KPI-fest om aftenen
med foredrag og de officielle punkter, mens selve generalforsamlingen bliver afholdt om
eftermiddagen.
Tidsramme: DropIn-kaffe kl. 15:30, GF kl. 16:00, Middag kl. 18:00, 2. DropIn-kaffe kl. 19:00,
Foredrag kl. 19:30-21:30

7. KPI Akademi
A. Orientering om processen indtil nu
Carsten orienterer om processen. Det er yderst glædeligt (og et overvældende bønnesvar), at 21
personer har valgt at sende en ansøgning – og langt de fleste er vældig kompetente.
Der er derfor basis for at udvide KPI Akademi fra de planlagte fem personer, hvis der kan skaffes
økonomi til det via fondsmidler.
B. Ansøgninger og optagelse, antal
Vi meddeler ansøgerne, at der er langt flere ansøgere, end KPI selv har økonomisk formåen til at
optage. Derfor kan de først få besked, om de er optaget, i december 2017, når KPI har fået svar på
ansøgningen om fondsmidler.
I mellemtiden skal de besvare en opgave, som vi stiller dem. Der skal opstilles forskellige
valgmuligheder afhængig af faggruppe og interesseområde.
Vi stiler mod at optage 12-15 på KPI Akademi.
C. Ansøgning om midler fra en fond
I ansøgningen skal der også søges om frikøb af Carsten fra andre opgaver, så han kan koncentrere sig
om denne opgave. I ansøgningen skal der også søges om midler til forplejning og kursussted.

8. Persondataforordningen
A. Kommentarer til GLMs og CHPs første udkast
Udkastet blev gennemgået, og Carsten noterede bestyrelsens input til dokumentet.
B. Privatlivspolitik
Dokumentet bliver tilsendt senere.
C. Vi skal nedlægge vores nuværende Dropboks. Hvad gør vi i stedet?
Der arbejdes på en løsning.
9. KPIs Nyhedsbrev
A. Nr. 3, 2017 (Årsskrift), evaluering: Fint årsskrift.
B. Nr. 4, 2017 Hovedartikel: Paul Otto Brunstad med udkast til en prøvelsens pædagogik.
C. Nr. 1, 2018 Hovedartikel: Christian Rasmussen om åndsfrihed på studiesteder. Christians artikel
er på plads. Lars har aftaler med to bidragsydere – de skal levere deres tekster inden jul.
D. Nr. 2, 2018 Hovedartikel: Dan Månsson om den åndelige samtale med børn.
E. Nr. 3, 2018 (Årsskrift): En af artiklerne fra Børn i Pluralisme-projektet bliver bragt i årsskriftet.

10. Orientering v. CHP
Vedr. Børn i pluralisme:
- Seks gode artikler er klar og bliver publiceret på KPIs, DFS’, BUOs og LMBUs
hjemmesider.
- Et studiehæfte til forældre er i støbeskeen.
- Der bliver afholdt en inspirationsdag den 23. maj 2018 for ansatte i kirkelige organisationer
m.fl.
- Der er gennemført en undersøgelse blandt 118 unge kristne.
Vedr. symposium:
- Fremover skal der ikke satses lige så højt på symposiet, men i højere grad afsættes ressourcer
til akademi-studenterne.

11. Taskforce om queerteori og kristen etik
KPI samler ikke den bold op, men lader andre organisationer tage den.

12. Det lukkede punkt
Intet til referat.

13. Kommende mødedatoer
A. Samarbejdsmøde onsdag den 7. februar 2018, kl. 09.45 – 15.00 på IMH, Fredericia.
B. Bestyrelsesmøde lørdag den 24. februar 2018 kl. 10.00 – 16.00 i København.
C. Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2018, kl. 15.00 – 20.00 i Haderslev.
D. Bestyrelsesmøde i august 2018 aftales. Punktet udskudt til næste møde.
14. Eventuelt
Næste møde: Punktet ”Pædagogisk mylder” skal på dagsordenen igen.

