
Kristent Pædagogisk Institut  

Referat af generalforsamlingen den 8. september 2017 i Odense 
Deltagere i generalforsamlingen: se nedenstående 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Bestyrelsen foreslog Dan Månsson, som blev valgt. 
Referent: Bestyrelsen foreslog Steen Møller Laursen, som blev valgt. 
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 
 

2. Vedtagelse af forretningsorden 
Den fremlagte forretningsorden blev vedtaget af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen bør overveje at indføre faste skriftlige personvalg i forretningsordenen. 

 
3. Drøftelse af KPIs arbejde på grundlag af formandens og den daglige leders beretning 

Julie: Hvem er målgruppen for undersøgelsen om køn, som nævnes i Karens beretning? 
Karen: Det er ikke sat på skinner endnu, og det er ikke besluttet, om det er noget, KPI går ind i 
Carsten: Ideen er opstået i inspirationsforum i januar måned, hvor flere organisationer har 
ytret ønske om, at KPI skulle gøre noget ved det. Men det har altså endnu ikke fået nogen 
krop. 
Julie: Der skal indsamles noget viden, så vi kan sætte de rigtige ord på sagen. 
Torben: Foreningen af Kristne Friskoler har fået en henvendelse fra en, der kunne være 
interessant at spørges om at gå ind i opgaven. 
 
Carsten: Vi vil gerne have nogle kommentarer på KPI-akademi. 
Lissen: Dejligt, hvis nogen kan afsætte tid til at gøre andre klogere. 
Torben: Har bestyrelsen overvejet andet om akademiet end at få den nye generation med ind 
i KPI. Hvad er planen på længere sigt for KPI. 
Karen: Det er noget vi snakker om hver andet år. Flere og flere spørger efter Carsten til 
arrangementer og sparring. Hvad det er der toner frem i fremtiden, ved vi ikke endnu. 
Carsten: Hvordan kan vi opfordre nogen til at tage en Ph.d. og få noget mere faglig dybde? 
Anna Marie: Er der undersøgt muligheder hos fonde? 
Marianne: Kunne der tilkobles nogle mentorer til akademiet, som kunne tage følgeskab med 
deltagerne på specifikke felter? 
Henning: Det er et stort projekt at sætte i gang. Har missionsbevægelserne ambition til at 
støtte tanken om et akademi? 
Dan: Glæder sig over initiativet og tænker, at det er vejen frem. Der er enkelte figurer, som 
Carsten, der har samlet enorm viden og bredt det ud. Det må være muligt at samle en flok, 
der kan samles og løfte arven videre. 
Ellen: Ift. kristendomsundervisningen på friskolerne halter det. For hvor bliver man undervist i 
at kunne undervise i det fag. Der mangler også materiale til undervisningen. Kunne KPI hjælpe 
der? 
Marianne: Det er godt, at budskab og kendskab spredes gennem Facebook. 
Torben: Foreningen af Kristne Friskoler er i gang med en større satsning på området med 
kristendomsundervisning i samarbejde med KPI. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt ved håndsoprækning. 

 



4. Fastsættelse af medlemskontingenter 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingenter: 
Personlige medlemmer: 200 kr./år. 
Organisationer: 2000 kr./år. 
Disse satser blev godkendt af generalforsamlingen. 
Det blev foreslået at indføre en rabat for studerende, så deres kontingent var fx 50 kr. 
Det blev foreslået, om er bør indføres en form for skole-medlemskab. 

 
5. Godkendelse af revideret regnskab 2016 og budget 2018 

Regnskab og budget blev fremlagt af kasserer Lars B. Larsen, der desuden gav en orientering 

om den aktuelle økonomiske situation.  

Regnskab for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen. 

Budget for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På valg er Karen Aagaard og Lars Brian Larsen. 

Begge blev genvalgt af generalforsamlingen til bestyrelsen ved håndsoprækning. 

Simon Hauge Lindbjerg blev valgt som suppleant til bestyrelsen ved håndsoprækning. 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller, at Rønne Revision, St. Torvegade 12, 3700 Rønne genvælges. 

Rønne Revision blev genvalgt af generalforsamlingen. 

8. Eventuelt 
Anerkendelse af Carstens og KPIs store indsats. 
Opfordring til at lave et linjefag i kristendomsundervisning sammen med f.eks. MF eller DBI. 
Bent Molbech: Hvordan får KPI flere medlemmer? Kan der laves en ambassadørordning? 
Marianne: Kan man lave en KPI certificering af kristne fri- og efterskoler? 
Dan: Kunne skoler have et abonnement på KPI og fx få favorable priser, når der opstår et eller 
andet? 
 
Carsten: Er det denne form, vi skal holde generalforsamling? 
Svar: Ikke en lørdag, fint tidspunkt med fredag aften, godt med foredrag inden 
generalforsamlingen. 
Forslag til foredragsholdere: Kunne det være debat? Fx Svend Brinkmann som en af 
deltagerne i panelet. 
 
 
 

  



Deltagerliste generalforsamling 
2017 
  
Navn By 

Anne Marie Poulsen Ribe 

Arne Pedersen Silkeborg 

Bent Molbech Fjellerup 

Berit Brejl Løgumkloster 

Carsten Hjorth Pedersen Hillerød 

Cecilie Nord Hansen Fredericia 

Dan Månsson Nykøbing F 

Ellen Brokhøj Holstebro 

Ellen Esmarch Pedersen Hillerød 

Gudrun Lysholm Børkop 

Helene Kofod-Jespersen Neksø 

Henning Lysholm Børkop 

Inger B. Sløgedal Christophersen Valby 

Julie Thingmann Christensen København Ø 

Karen Aagaard Silkeborg 

Karsten Brejl Løgumkloster 

Lars B. Larsen Valby 

Lilian Hauge Odense 

Lissen Margård Bendix Jensen Hinderup 

Marianne Holst Nielsen Århus 

Mirjam F. Olesen Haderslev 

Niels Hankelbjerg Mortensen Holstebro 

Paul Otto Brunstad Bergen  

Sprint Aagaard Korsholm Børkop 

Steen Brokhøj Holstebro 

Steen Møller Laursen Videbæk 

Tina Kruse Århus 

Torben Mathiesen Gjern 

Walter Poulsen Ribe 

Therese Nørremark Laursen Skjern 

Søren Skovgaard Sørensen Hillerød 

 


