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REFERAT af bestyrelsesmøde lørdag den 2. marts 2019, kl. 10.30-16.30  
Hos Lars B. Larsen, Bjørnevej 7, 2610 Rødovre. 
Møde nr. 93 – offentlig version 

Referent: Lars B. Larsen         

 

Deltagere:  
Carsten Hjorth Pedersen, Karen Aagaard, Lars B. Larsen 

Afbud: 
Mirjam Fibiger Olesen, Arne Pedersen 

 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Indledning og bøn v. Carsten Hjorth Pedersen   

Refleksion i KD ud fra 1. Kor 15,31: ”Hver dag dør jeg” 

 

2. Godkendelse af referat nr. 92 fra bestyrelsesmødet i oktober 2018     

Referatet blev godkendt. 

 

3. Pædagogisk mylder      

Lørdag 9/3 holder Carsten fest-forelæsning ved FKFs generalforsamling og er bedt om at analysere tendenser i 

friskolerne de sidste 10 år og give et bud på, hvor de skal bevæge sig hen de næste 10 år.  

 

Vi havde en drøftelse om, hvordan vi ser, at unge kristne er. Er de robuste kristne, der møder omverden med 

frimodighed? Er det pressede kristne, der ”lukker sig” konservativt? Det er vigtigt, at vi italesætter og anerkender den 

positive påvirkning og plads, som kristne har overfor venner/kollegaer. Det, vi italesætter, er selvforstærkende. 

 

4. Regnskab 2018. Hvordan tegner det? 

Carsten gennemgår de konti, hvor budget og regnskab af forskellige årsager er forskellige.  

Alle posterne er kun små udsving, men samlet set medfører det et overskud på forventet kr. 15.000 (i forhold til et 

budgetteret underskud på kr. 63.000), hvilket er glædeligt. 

 

5. Økonomisk balance pr. 01.03.2019 

Carsten gennemgår balancen opgjort pr. 28/2. 

Bestyrelsen konstaterer, at balancen for årets to første måneder ser yderst fornuftigt ud. 

  

6. Kommende mødedatoer     

A. Skypemøde med vedtagelse af regnskab 2018. 

Torsdag 11. april kl. 16-17. 

B. Bestyrelsesmøde den 20. juni 2019 i Fredericia. 

C. Generalforsamling i Odense fredag den 30. august 2019, kl. 15.00 – 21.30 

Ellen Esmarch Pedersen står for bespisningen. 

D. Bestyrelsesmøde i oktober aftales. 

Mandag 21. oktober kl. 15-20 – sted aftales på juni-mødet. 

 

7. Orientering v. CHP   

Vedr. økonomi: Bestyrelsen tager til efterretning, at det er en forholdsvis lille gruppe personer (ca. 135), som er 

gavegivere til KPI, hvilket sikrer omkring 40 % af KPI’s årlige indtægter. 

Vedr. bøger: Halvdelen af oplaget af ”Påvirk med respekt” er allerede solgt. 

Vedr. pjecen ”Mor”: Tilfredshed med udgivelsen. 

Vedr. generalforsamling: Aftaler om foredragsholder, lokalitet og forplejning er på plads. Indkaldelse til 

generalforsamlingen sker i næste nummer af nyhedsbrevet.   

Vedr. magasin: Bestyrelsen er enige om, at vi ligger ideen på hylden indtil videre. 

Vedr. kirke/menighedsmedlemsskab: Vi drøfter fordele og ulemper ved muligvis at åbne for menigheds-medlemskab. 



Hidtil har strukturen været organisationer og enkeltmedlemmer. Derfor kræver det en vedtægtsændring, hvis der skal 

være en tredje type medlemskab. Punktet skal på næste bestyrelsesmøde, hvor det skal besluttes, hvorvidt bestyrelsen 

stiller forslag om vedtægtsændring på generalforsamlingen. 

Vedr. oversættelse af Påvirk med respekt til engelsk: Carstens kontakter har et stort netværk blandt kristne skoleledere 

i Europa (EurECA), hvor en oversættelse evt. ville have et kundegrundlag. Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at 

Carsten kan gå videre med at undersøge mulighederne for at udgive bogen på engelsk. Også opbakning til at bruge 

cirka kr. 8.000 til prøveoversættelse af 20 sider. 

Vedr. møde med Bente Boserup, Børns Vilkår: CHP deltager primo april i en samtale med Bente Boserup på baggrund 

af rapporten om negativ social kontrol. 

   

8. Evaluering af kursus for efterskolelærere. Regnskab ditto 

Stor glæde over evalueringen – overvej dog om programmet skal være lidt mindre indholdsmættet næste gang. 

Bestyrelsen konkluderer, at der skal arbejdes frem mod et efterskolekursus igen i 2021. 

 

9. Referat af samarbejdsmøde den 6. februar 2019. Hvad skal der følges op på?   

Fint, at der på mødet blev nedsat en gruppe, der arbejder frem mod et ”hvordan-tackle-medierne-kursus”. 

Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med samarbejdsmøderne, så vi fortsætter med at arrangere dem. 

 

10. KPI Akademi      

A. Kommentarer til de 15 studerendes opgaver:  

- Tankevækkende, at de studerende er så skriftligt orienterede og at der ikke i højere grad bliver anvendt andre 

medier til opgaverne (video o.lign.). Bestyrelsen udfordrer de studerende til at overveje andre medier end skrift. 

- Opmuntrende, at nogle af de studerende bliver brugt i andre sammenhænge (bl.a. i KFS, IMB, Til Tro, Budskabet, 

lmbu.dk m.fl.) 

B. Akademi regnskab: 

- KPI bidrog med kr. 45.000 i 2018, hvilket især dækker CHPs arbejdstid. Dette er både forventeligt og helt i orden. 

 

11. Udkast til program for KPI-symposium i foråret 2020 

Vi går efter at arrangere et symposium den 17.-18. april 2020 i Fredericia. Der inviteres bredt ud (bl.a. i nyhedsbrev), 

og vi ”prikker” nogle på skulderen til at deltage 

  Deltagerbetaling kr. 500. KPI underskudsdækker de resterende udgifter. 

  CHP arbejder videre med programlægning. 

 

12. Henvendelse fra KK-udvalget om KPIs bestyrelse vil genoverveje. 

Bestyrelsen fastholder beslutning om, at KPI afslutter sit engagement i KK-udvalget. 

 

13. KPIs Nyhedsbrev      

 A. Nr. 4, 2018. Evaluering 

 B. Nr. 1, 2019. Evaluering 

 C. Nr. 2, 2019. Planlægning deadline 1. april: 

Artikel om ”Dads go pro” 

Invitation til Symposium 2020 

Indkaldelse til generalforsamling 

Carstens artikel om påvirkning med respekt 

D. Nr. 3, 2019. Planlægning deadline 1. august:  

Artikel om barndommens gudsbilleder. 

Artikel om ”troens rum”.. 

Formanden årsberetning samt CHPs årsberetning  

 

14. Det lukkede punkt     

Intet til referat. 

 

15. Eventuelt      

Intet til referat. 


