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Offentlig version 
 

Indflyvning 
 
1.Indledning og bøn v. Carsten Hjorth Pedersen 
Refleksioner over ”Du gav mig O Herre en lod af din jord”. 
  
2. Godkendelse af referat nr. 97 fra bestyrelsesmødet i juni 2020 
Referatet blev godkendt. For fremtiden godkendes referater gennem mailkorrespondance i bestyrelsen efter 
bestyrelsesmødet, inden en revideret version kommer på KPI´s hjemmeside. 
 

Pædagogik og strategi 
 
3. Orientering v. CHP   
På trods af Covid-19 har der været en del aktiviteter fra sommerferien og frem. 
  Influence with Respect har ikke solgt godt. Det er svært at komme ind på markedet. 
  De andagter, der er oversat til tysk, har solgt rigtig godt. Det kan være, at der er et marked, der skal dyrkes.     
  Tid til børn bliver ved med at sælge. 5. udgave skal trykkes. Carsten er gået i gang med at revidere den.  
  Scor! skal udgives i 4. oplag.  
  Andagtsbogen til konfirmander er snart klar til tryk og udkommer inden konfirmationerne. 
  Der kommer fortsat nye følgere til KPI´s Facebook. 
  Carsten har fået mange aftaler i september 2021, og der er faktisk ikke tid til at lave overdragelse samt at 
rydde kontoret. Carsten fortsætter på timebasis lidt ind i oktober, og vi siger vores lejemål på 
Johannesskolen op fra 31. oktober 2021. 
  Carsten skriver de henvendelserne ned, som kommer til KPI om aftaler efter den 1. oktober 2021, hvis ikke 
de ønsker at lave en konkret aftale. Vi skal øve os i at tale KPI i stedet for Carsten, for at der ikke bliver skabt 
et for stort vakuum uden aftaler, når vi får ny leder.  
 
4. Forberedelse af samarbejdsmødet den 23. november 
Carsten har styr på det praktiske også omkring Covid-19. Der kommer fire personlige medlemmer, og 
næsten alle organisationerne er repræsenteret. Programmet blev gennemgået og godkendt. 
 
5. Virtuelt sparringsmøde med eksterne ”konsulenter” 
Der arbejdes frem imod møder med personer og organisationer, som kan give god sparring omkring 
ansættelse af ny leder. 
 
6. Den videre proces frem mod stillingsopslag 
Teamsmøde den 4. december kl. 15.00-16.30, hvor vi samler op på input fra generalforsamling og 
samarbejdsmødet samt snakker ansættelsesproces fremadrettet. 
 
7. KPI Akademi version II. 
Version II får dobbelt så mange fysiske samlinger som version I. Vi satser på 12 studerende, som dog denne 
gang ikke får studiestøtte. Carsten har møde med en fond vedr. økonomisk støtte.  
  
 



8. Orientering om at få sat en religionspædagogisk Ph.D.studerende i gang 
Der arbejdes fortsat på sagen – og nye muligheder for finansiering undersøges. 
 
9. Religionspædagogisk symposium – flyttet til 19.-20. marts 2021 
Det er samme program som det aflyste arrangement fra foråret 2020, der gentages. Det er annonceret i det 
nye nummer af nyhedsbrevet. Cirka fem har allerede tilmeldt sig. 
 
10. Næste ordinære generalforsamling: den 24. september 2021 
Der bliver en afskedsreception den 1. oktober på Johannesskolen for de ansatte på skolen og få andre. 
Carsten aftaler det med skolen.  
  Den officielle afskedsreception bliver i forbindelse med generalforsamlingen den 24. september et sted i 
det jyske. Vi inviterer til afskedsreception for Carsten om eftermiddagen kl. 15.00. Kl. 17.30 vil der være 
festmiddag, og 19.00 begynder vores generalforsamling, hvor vi byder velkommen til vores nye leder med 
bl.a. en forbønshandling. Carsten holder et foredrag ”Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen” i 
forbindelse med generalforsamlingen. 
 
11. Projekt ”negativ social kontrol” 
Henvendelsen fra NN blev vendt og mulighederne for at søsætte et nyt projekt vedr. negativ social kontrol. 
Bestyrelsen kan se vigtigheden af et sådant projekt, men det er ikke på nuværende tidspunkt, at KPI skal gå 
med den bold. 
 
12. Det lukkede punkt     
Intet til referat. 
 

Økonomi 
 
13. Behov for gaver etc. i resten af 2020      
Status er, at vi i pt. mangler 16.000 kr. på gavebrevene og 70.000 på de almindelige gaver for at nå 
budgettal. Siden nyhedsbrevet blev skrevet, er der kommet en del penge, og det er ikke utænkeligt, at vi når 
vores mål. 
 
13b. Takster for KPIs ansattes medvirken ved diverse arrangementer 2021 
De foreslåede takster blev vedtaget. 
 
14. Kontakt til gavebrevgiverne, som udløber i 2020 
Karen tager kontakt til dem for at spørge, om de vil gentegne deres gavebrev.   

 

Planlægning 
 
15. Kommende mødedatoer  
Teamsmøde den 4. december kl. 15.00-16.30.  
Torsdag den 8. april 2021, kl. 16.00 – 21.00 i Hedensted. 
Ordinær generalforsamling den 24. september 2021. 
 
16. KPI’s Nyhedsbrev       
Nyhedsbrevets funktion og format skal drøftes, når vi ansætter ny leder. 
Nr. 1, 2021 får deadline d. 18. januar. Heri skal der bl.a. være stillingsopslag. Øvrige artikler blev planlagt 
Nr. 2, 2021: Tema om kristne daginstitutioner. Diverse artikler blev planlagt. 
 
17. Eventuelt  
Bestyrelsen fandt en person, som er internt IT ansvarlig. 


