
Kristent Pædagogisk Institut 

 
Referat af KPI bestyrelsesmøde mandag den 29. oktober 2018 i Fredericia 
Møde nummer 92 

 
1. Indledning v/ Lars 
Romerbrevet 6,23. Fællessang nr. 110 – Løven og korset 
 
2. Godkendelse af referat nr. 91 fra bestyrelsesmødet i juni 2018 
Referat godkendt. 
 
3. Pædagogisk mylder 
Henvendelse fra et produktionsselskab, som laver udsendelser til TV2. De vil lave programmer om 
børnefamilier – herunder en kristen familie. 
Hvor meget fylder kønsidentitetsnakken egentligt hos den gennemsnitlige dansker? 
Åndelige forældre – vi skal overveje om Paul Ottos artikel sammen med nogle testimonials kan blive til en 
pjece? Det kunne også være noget, Carsten laver et opslag om på Facebook. 
 
4. Økonomisk balance pr. 24.10.2018 
Opfølgning på gavebehov. Hvad melder vi ud i årets sidste nyhedsbrev?  
Der er kun 40, der ikke har betalt deres medlemskab. Der er sendt rykkere ud. Fem meldte sig ud. Når folk 
ikke har betalt tre år i træk ryger de ud af systemet. 
Med hensyn til at spørge om gaver i sidste nummer af KPI-nyt. Udgangspunktet er 150.000 kr. 
Carsten kommer sandsynligvis i hus med budgettet for sine honorarer. 
 
5. Generalforsamlingen den 7. september 2018 
 
A. Evaluering af arrangementet 
Det fungerede godt med at åbne op om aftenen. Der kom cirka 20-30 ekstra om aftenen. Det giver mening 
at gøre det på denne måde. Fantastisk, at gennemsnitsalderen blev sænket så markant. Tilmeldingerne var 
på samme niveau som sidste år. 
Lidt kikset, at vi, bestyrelsen, ikke var der fra begyndelsen. Der var for mange organisatoriske ting, der flød 
lidt for meget. Der strammes op på næste års generalforsamling. 
Virkelig dejligt med mad.  
Skal vi have mere diskussionsstof? Dagsordenen er ikke blot noget, der skal overstås. 
Emneforslag: KPI og Guds mission? Skal vi lave nogle små stationer med forskellige input? 
Folk ”udefra” skal have tilbuddet om KPI-medlemskab mere direkte. 
 
B. Gennemgang af referatet. Hvad skal der følges op på? 
Vi skal finde ud af, hvad vi gør med KPI-akademi – både med det nuværende hold, og om der skal optages 
et nyt hold på et tidspunkt. 
 
6. Kommende mødedatoer 
A. Samarbejdsmøde den 6. februar 2019 på IMH i Fredericia. 
Runden strammes op – tre minutter, resten må sendes. Fagligt oplæg v/ Carsten. Derefter debat. Mødes 
tages op til en ærlig vurdering. 
B. Bestyrelsesmøde lørdag den 2. marts 2019, kl. 10.30 – 16.30 i Rødovre 
C. Skypemøde med vedtagelse af regnskab 2018 – 11. april 2019, kl. 14.00. 
D. Bestyrelsesmøde ultimo juni aftales: 20. juni i Horsens. 



E. Generalforsamling i Odense fredag den 30. august. 
Der rettes henvendelse til en foredragsholder 
 
7. Orientering v. CHP. Bilag følger. 
Vi lader godforkyndelse.dk køre videre, som den er. Nye hjemmesider lægges eventuelt under kpi.dk som 
subsites. 
PR for Påvirk med respekt! (udgives jan 2019) blev drøftet og forskellige tiltag sættes i værk, bl.a. lille video. 
  
8. KPI-pjecernes fremtid, aktualiseret af Christinas pjece om moderskabet. 
Pjecerne trænger til en fornyelse. Vi skal ikke bare bevidstløst genoptrykke. Men nogle kan også godt leve 
lidt længere…? Skal vi kun trykke eller skal vi lave dem som en art longreads på hjemmesiden?  
Det er meget arbejde at gøre ud af at sætte det op på hjemmesiden.  
Hvor mange downloads er der på de PDFer, som allerede ligger på hjemmesiden?  
 
9. Evaluering af KPI Akademis første ¾ år. Bilag udsendt med e-mail den 08.10.2018 
Det er spændende og relevante opgaver, som de studerende skriver. 
Opgaverne lægges ud på hjemmesiden. Én af de studerende skal skrive en artikel til Til Tro. 
Carsten får rigtig meget ud af det også. Det er opmuntrende at få lov at følges med 15 unge mennesker.  
 
10. KPI-symposium i foråret 2020 (se CHP-orientering) 
Der er mennesker, som gerne vil være med, men som mangler et rum for religionspædagogisk debat og 
refleksion. Det kunne et symposium være forum for. Et døgn med debat og snak. Tidligere deltagere på 
symposier og de nuværende akademi-studerende kunne inviteres. 
Det skal ikke være gratis. Det kan være, at arbejdsgiver/menighed vil være med til at betale. 
Carsten laver et mere konkret udspil til næste bestyrelsesmøde.  
 
11. Skal KPI udgive et religionspædagogisk magasin? 
Vi arbejder videre med modellen om at lade et magasin udkomme to gange om året og derudover to 
nyhedsbreve. Det skal undersøges om magasinpost er billigere end PP. 
Carsten og Arne arbejder videre med en projektbeskrivelse – indhold, omfang, layout. 
 
12. KPIs Nyhedsbrev 
A. Nr. 3, 2018. (Årsskrift). Evaluering 
Måske arbejdsrapporten skal kortes ned til tre sider. 
B. Nr. 4, 2018. Tjek 
C. Nr. 1, 2019. Planlægning 
D. Nr. 2, 2019. Planlægning 
 
13. Det lukkede punkt 
Intet til referat. 
 
14. Eventuelt 
Intet til drøftelse. 
 
Ref. v. Arne Pedersen 


