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Offentlig version 
 

DAGSORDEN: 

 

Indflyvning 
 
1. Indledning og bøn v. Lars B. Larsen.             

 

2. Godkendelse af referat nr. 98 fra bestyrelsesmødet den 21. november 2020 

Samt af KPI online bestyrelsesmøde den 04.12.2021 

Begge referater godkendt. 

 

3. Opsamling fra samarbejdsmødet den 23. november 2020 

Det var godt, mødet blev afholdt. Der blev givet udtryk for, at i KPI har vi noget fælles og noget, der binder os 

sammen på tværs af organisationer. 

Alle var forberedte og mødet var veltilrettelagt. 

Alle organisationer fik gennemtænkt deres forhold til KPI, og hvad KPI kan bruges til.  

 

Pædagogik og strategi 
  

4. Orientering v. CHP.     

CHP har en del i juni-september. Har brugt tid i marts måned på oprydning på kontoret. De mest relevante 

papirer/projekter/fysiske mapper er gemt til den nye leder. 

Der er solgt over 2.000 eksemplarer i Tyskland af ”Gottes liebe ist wie ein ocean”. 

Læreruddannelse i Herning: Ingen fælles afklaret holdning fra bestyrelsens side. Den nye institutleder kan 

orientere sig i den retning og afveje muligheder. 

 

5. Ansøgning fra redaktionen af antologi om åndsfrihed  

Gennemarbejdet ansøgning. Et støtteværdigt projekt. Det besluttes at give 7.500 kr. til projektet. 

 

6. KPI Akademi version 2. Nyt budget samt lancering  

Teaser i maj-nummer og decideret lancering i årsskrift. KA modulerer på den sidste beskrivelse og retter lidt 

yderligere, så vi rammer målgruppen rent sprogligt. CHP og Karen arbejder videre og orienterer bestyrelsen, 

der giver hurtig feedback. 

Ansøgningsfrist 1/11. 

Det skal på Facebook, i ”Til tro”, ”Udfordringen”, ”Impuls og ”T&M”.  

CHP finder tre-fire personer fra første akademi og får dem til at fortælle til et opslag på Facebook. 

 

7. KPI i forhold til Indsamlingsnævnet   

Hvis KPI fortsat vil kunne foretage offentlige indsamlinger, bliver nødt til at søge Indsamlingsnævnet samt 

betale det tilhørende gebyr på 10.4000 kr. hvert tredje år. 

--- 

Vi arbejder også med at få oprettet et mobilepay-nummer til KPI. CHP tager stafetten på den. 

KPI skal have nyt telefonnummer med den nye leder.  

CHP får mulighed for at beholde computer og telefon. 

 

 

 



8. Næste ordinære generalforsamling: den 24. september 2021 i Silkeborg  

1. oktober er der også en reception på Johannesskolen.  

I indbydelsen til 24.09 inviteres til afskedsreception og præsentation af ny leder. Der skal være mulighed for 

at komme med hilsner. 

15-15.15: Ankomst og kaffe 

15.30-17: Afskedsreception med hilsner og sange. KPI starter med hilsen, Carsten runder af. 

Ang. generalforsamling modtager både Karen og Lars genvalg. 

Karen spørger en organisationsrepræsentant om at stille op til suppleant-valg. 

 

9. Ansættelse af ny leder (lukket punkt)  

Bestyrelsen giver dispensation, så CHP kan medvirke på et arrangement i Hillerød Kirke i foråret 2022. 

 

Økonomi 
 

10. Regnskabet for 2020.  

Vi glæder os over resultatet. CHP glæder sig over at aflevere en butik med en sund egenkapital. 

 

11. Gavebrev-status: 7 gentegninger, 4 ophør, 1 nyt  

CHP har indsendt gaveskemaer i denne uge. 148 mennesker bærer 52 procent af KPI’s økonomi. 

Karna opdaterer bilag om gavebreve de kommende 10 år. 

Karen laver en runde med henblik på at gentegne de i 2021 udløbende gavebreve. 

 

Revideret budget 2021 

CHP har revideret budgettet for 2021. Bestyrelsen er bevidst om ændringerne. Både mht. ændringer i 

indtægtsniveauet pga. corona samt hjælp til rekruttering af ny leder. Som det ser ud pt., ender det på 

et underskud omkring 190.000 kr. 

Budget 2022 – CHP forbereder og laver udkast til næste bestyrelsesmøde. 

 

Planlægning 
 

12. Kommende mødedatoer  

a. Bestyrelsesmøde den 14. august i Hillerød. 

b. Ordinær generalforsamling den 24. september 2021. 

 

13. KPI’s Nyhedsbreve 

a. Nr. 1, 2021. Evaluering. Intet at bemærke. 

b. Nr. 2, 2021. Planlægning. 

Stillingsannoncen – opslag på forsiden og hel side på side 3 samt teaser for KPI-

Akademi og generalforsamling. Artikler fra børnehaver, orientering om regnskab. 

Anmeldelse af ny andagtsbog.  

c. Nr. 3 (Årsskrift), 2021. Planlægning 

Artikel om menneskesyn og pædagogik, formandsskriv, arbejdsberetning fra afgående 

leder. 

d. Nr. 4, 2021. Planlægning 

Reportage fra afskedsreception samt præsentation af ny leder. 

 

14. Eventuelt     

Ingen sager til behandling. 


