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DAGSORDEN: 

 

Indflyvning 
 
1. Indledning og bøn v. Carsten              

Salme 96 vers 13 i Bibelen2020 – Gud vil dømme os med både retfærdighed og kærlighed. 

Herefter bøn. 

 

2. Godkendelse af referat nr. 96 fra bestyrelsesmødet i februar 2020    

Godkendt. 

 

Pædagogik og strategi 
  

3. Orientering v. CHP.    

Glimt fra arbejdslivet: 

Alt aflyst undtagen DFS, som foregik virtuelt. Det har betydet aflysninger for omkring 60.000 kr. Nogle af 

aflysningerne er dog blevet udsat til senere. 

Aflysningerne har betydet, at Carsten kunne koncentrere sig om skriftlige ting. Der har også været tid til at begynde på 

arbejdet med at skrive historien om de kristne friskoler. 

Vedr. ansættelse af PhD i religionspædagogik finder bestyrelse det for længe at vente fire år, indtil FiH har luft til det. 

CHP tager kontakt til MF og DBI i forsøg på at finde en alternativ måde at finansiere sagen på. Måske PhD’en kan 

forankres bedre og mere relevant på fx Aalborg Universitet, hvor man er optaget af at levere rigtige svar på 

praksisnære spørgsmål. 

Der er opbakning til at fortsætte ’klummen’ på Facebook. 

Der er ligeledes opbakning til, at CHP går med i en evt. sparringsgruppe bag Dorthe Viftrups post doc. projekt. 

 

4. Religionspædagogisk symposium – flyttet til 19.-20. marts 2021 i Fredericia   

Der var 15-17 tilmeldte i april 2020. Vi havde disponeret med 20-25 tilmeldte. Flyttet et år. 

 

(Pkt. 5 og 6 ej til offentligt referat) 

 

7. Hvornår og hvordan skal der meldes ud vedr. KPI Akademi version II?    

Et nyt akademi tilrettelægges fra januar 2022. 

Annonceres i august 2021, ansøgningsfrist 1. oktober. Svar gives senest 1. november. 

Der produceres videoer i foråret 2021, som kan bruges som promovering. Det skal fremhæves, hvilken konkret forskel 

det har gjort for den enkelte deltager i akademiet version I. 

 

Økonomi 
 

8. Underskrivelse af dokumentation over for Danske Bank        

Gjort. 

 

9. Regnskabet 2019. Er der kommentarer?        

Godkendt. 

 

10. Økonomisk balance primo juni 2020      

Gavebreve er faldet lidt, men de almindelige gaver er gået op. Det betyder, at vi er gået lidt tilbage i forhold til sidste 

år. Det skrives i årsskriftet, at vi er omkring 100.000 kr. bagud i forhold til samme tidspunkt sidste år. 

  Hebron-udgifter er bogført under rejseudgifter, hvilket er forkert. Denne skal så være 6.000 kr. lavere. 

  NETS har tidligere været bogført et andet sted, men nu bogført under ’Gebyrer’. 

  ’Øvrige indtægter’ bør udspecificeres, så man i hvert fald kan se, hvad vi får af offentlige indtægter. 

 



11. Budget 2021, første udkast, herunder:       

11 gavebreve til en samlet værdi af 47.000 kr. udløber i 2020. 

  Gavebrevene kan vi godt være mere optimistiske omkring. Vi kan også spørge om både at gentegne og, om de vil 

hæve beløbet. Karen kontakter dem, der udløber. 

  Når der sker nye ting, må vi gerne bede om ekstra gaver. 

  CHP udarbejder ny version af budget 2021, som fremlægges på generalforsamlingen. 

 

Planlægning 
 

12. Fortsat planlægning af generalforsamling den 11. september 2020 i Silkeborg Kirke   

Gennemgang af programmet samt valg. 

  Mirjam stiller op igen. Arne stiller ikke op. 

  Vi skal finde en kandidat, som ikke nødvendigvis er lærer. 

  Bestyrelsen drøftede forskellige kandidater. 

  Der udarbejdes en A3-plakat til ophængning som reklame for arrangementet. 

  Karen sørger for mad og kontakt til kirken. 

  Vi mødes kl. 14.00. 

  Karen er mødeleder om aftenen. 

  Karen kontakter ordstyrer og referent til generalforsamlingen. 

  Carsten leder selv debatten/samtalen om aftenen. 

  

13. Kommende mødedatoer         

a. Generalforsamling den 11. september 2020 i Silkeborg 

b. Bestyrelsesmøde den 14. november i Hillerød eller København 

Lars tager stilling til, om han vil være vært for dette møde. 

c. Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar 2021, kl. 15 på Hesseløvej 3 i Fredericia. (Der er 

samarbejdsmøde på IMH samme dag frem til ca. kl. 14, hvor flere af os er med.) 

 

14. KPI’s Nyhedsbrev       

Vi skal tage selve nyhedsbrevet op til evaluering. Måske det blot skal sendes ud to gange årligt – 

derudover mail. Dette tages op på et senere møde. 

a. Nr. 2, 2020. Evaluering 

b. Nr. 3, 2020 (Årsskrift). Planlægning: 

  Stort set på plads. 

  Karen skriver formandsberetning og noget om økonomi. 

  Helene Simonsen skriver om åndsfrihed. 

  Carstens nye bog. 

c. Nr. 4, 2020. Planlægning: 

  Skriftlig variant af Carstens foredrag til generalforsamlingen. 

  Fremadskuende artikel fra bestyrelsen. 

 

15. Eventuelt   

Intet til referat. 


