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REFERAT (offentlig version): 

 

Indflyvning 
1. Indledning og bøn v. Karen Aagaard            

Sang: ”Herre, jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene” 

Bibeltekst: Jeremias kapitel 29. Bl.a. vers 11 om at Herren er den, der lægger planer. Både på de store frelseshistoriske 

linjer og på de mindre KPI-mæssige linjer. 

 

2. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen  

Formand: Karen Aagaard 

Kasserer: Lars Larsen 

 

3. Godkendelse af referat nr. 94 fra bestyrelsesmødet i juni 2019 

Referatet er godkendt 

 

Pædagogik og strategi 
4. Evaluering af generalforsamlingen den 30. august 2019  

Sager fra referatet og drøftelserne i grupper, som der skal følges op på. 

 

Evaluering 

Godt foredrag ved Krista Korsholm Bojesen. 

Trods det store PR-arbejde var der påfaldende få deltagere til generalforsamlingen (der er åbenbart langt til Odense 

både fra Jylland og København) 

En løsning kunne være at afholde næste generalforsamling i et område, hvor der umiddelbart er større opland.  

 

5. Planlægning af generalforsamling den 4 sept. 2020 

Næste generalforsamling forsøges lagt i Silkeborg efter samme model som de seneste to gange. 

Karen og Carsten arbejder videre med planlægningen af sted og indhold mm.  

 

6. Orientering v. CHP 

KPI Akademi 

Lidt vemodigt at have haft sidste samling med holdet – men havde igen et intenst og udbytterigt døgn sammen. 

De er alle i gang med deres afsluttende opgaver. Carsten udarbejder interviewguide, som bestyrelsen anvender til 

samtaler med alle studerende i løbet af januar 2020. 

 

Engelsk udgave af Påvirk med respekt 

Kontrakten er på plads med det amerikanske forlag. Udgivelse i 2020. 

 

7. Hvad førte til oprettelsen af KPI, og hvilket præg fik KPI fra begyndelsen? Oplæg ved CHP 

Noter fra oplægget 

KPI’s sag voksede historisk set frem efter oprettelsen af de kristne friskoler i 70erne. Dermed opstod ønsket om en 

kristen læreruddannelse – men af forskellige årsager blev det aldrig til noget. 

Formål: Udruste til praktisk pædagogik på baggrund af pædagogisk og teologisk tænkning. 

Målgruppe: Praktikere, som kan få hjælp og vejledning på solidt fagligt grundlag. 

 

Drøftelse: 

”Fordelen” ved, at KPI ikke kom til at høre under LFKF er, at målgruppen blev udvidet til også at omfatte forældre, 

klubledere og andre. 

 

8. Opsamling på bestyrelsens workshop den 6. oktober 2019  

Gennemgang af de analyser og resultater, som bestyrelsen kom frem til. 

Hidtil har KPI serviceret tre ben: Skole – Hjem – Menighed (nok med overvægt på skoledelen) 

Et muligt fremtidigt fjerde ben kan eventuelt blive Samfund, hvis vi ønsker at fokusere på den systemiske påvirkning. 



Det blev desuden (dagsordenens pkt. 9) drøftet om –og i givet fald – hvordan KPI kan støtte uddannelsen af en PDH 

inden for religionspædagogik. 

 

Økonomi 
10. Økonomisk balance medio oktober 2019   

Hvad og hvordan skal der meldes ud i årets sidste nyhedsbrev?   

 

Gavebehov  

Almindelige gaver: budget kr. 210.000 

Almindelige gaver indkommet medio oktober: kr. 95.000 

Gavebehov resten af 2019 kr. 115.000. 

 

Øvrige indtægter og udgifter følger nogenlunde budget. 

Der er budgetteret med underskud på kr. 24.500 

Vi beder om gaver resten af året på kr. 140.000. Lars skriver artikel til Nyhedsbrev. 

 

11. Fornyelse af gavebreve. Tre gavebreve udløber i 2019. Disse tre skal kontaktes 

Desuden er ét gavebrev, som udløb i 2018, blevet fornyet fra og med 2019. 

Beslutning: Karen kontakter de tre gavebrevsgivere. 

 

Planlægning 
12. Kommende mødedatoer  

a. Samarbejdsmøde i Fredericia tirsdag den 4. februar 2020. 

➢ CHP noterer forslag til dagsorden. 

➢ Formålet med mødet er dels information dels inspiration. 

➢ Vi ønsker at opprioritere inspirationsdelen ved at bede organisationerne give bud på, hvad de drømmer om 

– konkrete svar på reelle udfordringer 

b. Bestyrelsesmøde den 21.-22. februar 2020 i København 

c. Bestyrelsesmøde i juni 2020 aftales 

➢ Onsdag 3. juni kl. 15.00 - 20.30 på Torvet i Aarhus 

 

13. KPIs Nyhedsbrev   

a. Nr. 4, 2019. Opfølgning 

➢ Dan Månsson leverer artikel med udgangspunkt i foredraget Betydningen af barndommens gudsbilleder 

➢ Boganmeldelser 

➢ Notits om gavebehov resten af 2019 

b. Nr. 1, 2020. Planlægning 

➢ Krista Korsholm Bojesen leverer artikel med udgangspunkt i foredraget fra generalforsamlingen. 

➢ Oversigt over akademistuderendes afsluttende opgaver. 

i. Incl. smagsprøver fra et par af opgaverne 

➢ Omtale af spillet ”Go´ samtale” 

➢ Kort information om økonomisk status 

 

Udflyvning 
14. Det lukkede punkt  

Intet til referat. 

 

15. Eventuelt   

Intet til referat. 

 


