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1. Indledning og bøn v. Arne             

Paulus´ tale på Areopagos. 

 

2. Godkendelse af referat nr. 95 fra bestyrelsesmødet i okt. 2019    

Referatet blev godkendt. 

 

3. Evaluering af KPI Akademi   

Generel tilfredshed med forløbet på KPI Akademi. Alle har gennemført, og det har været en succes. Mange deltagere 

giver udtryk for, at de har fået rigtig meget ud af det.  

  Til næste gang vil det være godt at overveje flere samlinger muligvis i stedet for studiegrupper. Betalingen for 

deltagelse i akademiet har været en motivationsfaktor for flere studerende, men beløbet kan godt være lidt mindre.    

  Det er vigtigt for KPI at vise deltagerne på KPI Akademi, at vi vil noget med dem også gennem betaling. Vi ønsker 

at lave et KPI Akademi mere om nogle år, formentlig fra januar 2022. Stor anerkendelse til Carsten for et rigtig godt 

arbejde med KPI Akademi. 

  De forskellige studerende er i gang med at bruge deres viden og opgaver rundt omkring i Danmark. Vi ønsker i KPI 

at være med til at hjælpe dem til at blive brugt på forskellige måder. 

 

4. Planlægning af generalforsamling den 11. september 2020 i Silkeborg Kirke   

Carsten holder et foredrag om aftenen med udgangspunkt i hans på det tidspunkt nye bog om individ og fællesskab. 

Derudover arbejder Carsten på et oplæg fra en af de Akademi-studerende, og Karen siger lidt generelt om KPI.  

  Karen sørger for at finde et par stykker til at stå i køkkenet, for at der bliver bestilt mad, og at der er blomster og 

servietter mm. Carsten tager kontakt for at få LMBU og DFS til at sende indbydelser til deres klubledere mm. og 

sørger for at tage kontakt til forskellige kirker, skoler mm. 

  Bestyrelsen mødes kl. 14.30 for at gøre klar. 

  

5. Orientering v. CHP 

Der arbejdes lige nu med to udgivelser. Oversættelse af Påvirkning med respekt til engelsk, og Carstens nye bog om 

individ og fællesskab, som udkommer den 27. august 2020.  

 

Carsten deltager på Folkemødet ved to arrangementer, som er ved at være planlagt. 

 

Det går godt med planlægningen af kurset for kristne efterskoler til november 2021. Paul Otte Brunstad har sagt ja til 

at medvirke, og programmet er næsten færdigt. 

 

Vi ønsker ikke at flytte vores investering fra de obligationer og aktier, som vi har lige nu. 

 

6. Møde med MF og DBI om prioritering af religionspædagogisk PhD 

Der er en interesse både hos MF, DBI og KPI for at løfte det religionspædagogiske felt til PhD-nviveau. Der arbejdes 

videre med en model i samarbejde med FiH, Oslo. Det er vigtig for os at få afklaret, hvad PhD-en skal dreje sig om, 

fordi det skal have en relevans for os. Carsten fortsætter dialogen. 

 

7. Henvendelse fra ELN v. Dorte Sig Leergaard om oprettelse af ”MorFarBarnDanmark” 

Vi synes, det er et relevant og vigtigt tema og ønsker at deltage i et møde omkring det. Vi ønsker dog ikke at stå i front 

for oprettelsen eller indkaldelsen til et møde. 

 

8. Religionspædagogisk symposium den 17.-18. april 2020 i Fredericia    

Der begynder at komme tilmeldinger ind, og vi glæder os til et par gode dage sammen.  

 
9. Indtryk fra og evaluering af samarbejdsmødet den 4. februar 2020 

Der var god energi i punktet omkring sparring mellem de forskellige organisationer og personer på mødet, og der var 

god drøftelse og debat og inspiration i det punkt. Mødet var planlagt til at vare en time mindre, end det plejer, og det 

gav god mening. Det giver fortsat mening at mødes og udveksle tanker omkring religionspædagogiske temaer.  

 



10. Hvordan tegner det med regnskabet for 2019? 

Det ser ud til at ende med et overskud på ca. 80.000 kr. primært grundet øget gaveindtægter. Derudover følger 

regnskabet budgettet fint. Det er glædeligt, at regnskabet ender så fint. 

  Der er 11 gavebreve, som udløber med udgangen af 2020. På juni-mødet skal vi drøfte, hvad vi skal gøre ved det. 

 

11. Økonomisk balance medio februar 2020  

Det ser positivt ud. 

 

12. Kommende mødedatoer        

Bestyrelsesmøde den 3. juni 2020, kl. 13.30 – 20.30 på Torvet i Aarhus. 

Generalforsamling den 11. september 2020 i Silkeborg. 

Bestyrelsesmøde den 14. november 2020 på Sjælland. 

 

13. KPIs Nyhedsbrev       

Nr. 1, 2020:  

Rigtig godt blad. Dejligt med oversigten over de KPI Akademi-studerendes opgaver. 

 

Nr. 2, 2020:  

Evaluering af akademiet samt udmelding omkring formodentlig gentagelse af KPI Akademi.  

En af Akademi-studerendes opgave søges vekslet til en artikel. 

Lille reportage af Karen omkring skole og åndsfrihed. 

 

Nr. 3, 2020 (Årsskrift): 

En af Akademi-studerendes opgave søges vekslet til en artikel. 

 

14. Eventuelt  

Intet.     


