
Kristent Pædagogisk Institut 

 

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 20. juni 2019, kl. 15.00-21.00  

Hos Fibiger Olesen, Hesseløvej 3, 7000 Fredericia 

 

Referent: Arne Pedersen           Møde nr. 94 

 

DAGSORDEN: 

 

Indflyvning 

 

1. Indledning og bøn v. Mirjam Fibiger Olesen 

Ud fra Thomas Sjödins Der er så meget vi ikke er nødt til. Derefter fælles bøn. 

 

2. Godkendelse af referat nr. 93 fra bestyrelsesmødet i marts 2019 

Godkendt. 

 

 

Pædagogik og strategi 

 

3. Orientering v. CHP 

• CHP har lavet udkast til plakat om sammenhængen mellem det kristne menneskesyn og dagligdagen 

i en kristen daginstitution. 

• Der arbejdes på at få Påvirk med respekt udgivet på engelsk.  

• CHP overvejer at skrive et hæfte med arbejdstitlen Dit fællesskab er lige så vigtigt som dig selv. 

• KPI bør gøre en indsats for, at religionspædagogikken bliver synlig på Nordens nye store teologiske 

institution: Fjellhaug Internationale Høgskole, som MF og DBI nu arbejder tæt sammen med. 

  

4. Evaluering af Kirkeligt samråd for åndsfrihed den 30. april 2019 

Der var ti deltagere færre i år. Der er øget konkurrence på ”åndsfrihedsmarkedet”. Det er KPI, der har været 

initiativtager, men der sidder tre med i gruppen i alt. Samrådets berettigelse: Kan gå i dybden og klæde den 

enkelte organisation på til at tage diskussionen eller kampen. 

  CHP vurderer sammen med de to andre i arbejdsgruppen, om der er basis for en gentagelse i E 2020. 

  

5. Skitserne til et kursus for efterskolerne i efteråret 2021 

Der er et behov for, at efterskolerne kan mødes i et forum. KPI tager initiativ. 

Der arbejdet konkret frem imod et nyt – fjerde – kursus i oktober/november 2021. 

 

6. Fremtiden for KPI Akademi 

Det har været en dannelsesrejse for de studerende. Det er svært at måle, og det bliver spændende at se, hvad 

den langsigtede effekt bliver. Er det blot en god personlig oplevelse at have været med – eller kommer der 

flere ringe i vandet? En grundig evaluering er nødvendig – både skriftligt og mundtligt. 

  Kan man køre videre med et KPI Akademi+ for nogle af de nuværende 15 studerende? Fx kunne man sige, 

de, der kan formulere et krystalklart religionspædagogisk projekt, kunne tilbydes sparring med Carsten, så 

projektet kan udmønte sig konkret. 

  Afgørelse om evt. gentagelse afgøres efter, at evalueringen er afsluttet. 

 

7. PR for KPI-symposium den 17.-18. april 2020 

Godt program. Carsten sender den færdige version ud til forskellige interessegrupper. 

 

 

Økonomi 

 

8. Underskrift af regnskab 2018 

Underskrevet. 



 

9. Økonomisk balance medio juni 2019 

Vi har mistet 20 medlemmer det seneste år. 

Øvrige indtægter er inklusiv Borgfondens tilskud. 

Flere udgifter til revision. 

Vi skal overveje at sætte Carstens takster op, når den skal revideres. 

 

10. Forslag til budget 2020 

Tre gavebreve udløber i 2019 – de skal kontaktes om fornyelse. 

CHPs forventede indtægt forøges fra 130.000 kr. til 150.000 kr. 

Bestyrelsen godkendte budgettet til fremlæggelse på generalforsamlingen. 

Dermed ender vi med et budget på -3.500 kr. – og altså et budget i balance. 

 

 

Planlægning 

 

11. Kommende mødedatoer 

Generalforsamling i Odense fredag den 30. august 2019 

Bestyrelsesmøde mandag den 21. oktober 2019, kl. 15.00 - 20.30 i Haderslev 

Samarbejdsmøde i Fredericia tirsdag den 4. februar 2020 

Bestyrelsesmøde i februar 2020 aftales: lørdag den 22. februar, kl. 10.30 – 16.00 i København 

 

12. Planlægning af generalforsamlingen 30.08.2019 

PR: 

• Der er sendt ud til forskellige lokale menigheder og organisationer. 

• Vi skal sende en e-mail-invitation til vores medlemmer. Vi kan også invitere på Facebook. 

Annoncere i Impuls og Tro&Mission. Kirke.dk har en kalender. 

Forplejning, referent, dirigent, beretninger, valghandlinger, fremlæggelse af regnskab 2018 og budget 2020: 

• Det begynder 15.00 med drop-in-kaffe. Programmet begynder kl. 15.30. 

• CHP udarbejder tre spørgsmål til drøftelse under pkt. 2. 

• Referent og dirigent: KA og LBL spørger. 

• Lars og Karen genopstiller begge to. KA kontakter suppleant-kandidat. 

• Lars og Carsten står for fremlæggelse af regnskab og budget. 

Program for festaften, mødeleder, PR for KPI og oprydning: 

• Bestyrelsen lagde program for aftenen. 

 

13. KPIs Nyhedsbrev 

Nr. 2, 2019. Evaluering.  

Nr. 3, 2019. Opfølgning på planlægning 

Nr. 4, 2019. Planlægning 

CHP laver udspil til indhold af nummer 4, 2019 og sender til bestyrelsen, som giver respons. 

 

 

Udflyvning 

 

14. Det lukkede punkt 

Intet til referat. 

 

15. Eventuelt 

Intet til referat. 


