
Referat fra Generalforsamling i Kristent Pædagogisk Institut den 24. september 2021 i Silkeborg 

Referent: Frank R. Kristensen 

Referat ifølge endelig dagsorden for Kristent Pædagogisk Instituts ordinære generalforsamling 2021 
KPI’s personlige medlemmer samt repræsentanter for KPI’s medlemsorganisationer  
 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Arne Pedersen blev valgt 

Referent: Frank Risbjerg Kristensen blev valgt 

2. Drøftelse af KPI’s arbejde på grundlag af formandens og den daglige leders beretninger. 

Generalforsamlingen er lovlig varslet og indkaldt. 

Highlights fra de udsendte beretninger v. Karen Aagaard og Carsten Hjorth Pedersen. 

Karen Aagaard: Processen med ansættelse af Hanne T. Legarth har fyldt meget i det forløbne år. Tag godt 
imod Hanne, bed for hende og brug hende. 
Hanne er i gang med at forberede et katalog af tilbud/foredrag. 
Hvilke muligheder ser KPI’s bestyrelse i tiden? 
- Tiden er åben for den vigtige samtale om tro/religion – vi skal bruge muligheden. 
- Folkekirkerne har en mulighed i sig stadigvæk. Der er mange steder engagerede præster, hvor KPI kan 
bruge det som et felt/en kanal. Måske i større grad, end KPI har gjort ind til nu. Der er nogle kirke- og 
kulturmedarbejdere, som KPI kan opdyrke og gøre sig relevant for.  
 
Carsten Hjorth Pedersen: En varm tak til bestyrelsen for den gode proces omkring ansættelse og 
lederskiftet. Regnskabet 2020 blev ikke voldsomt påvirket af corona. Men 2021 er mere påvirket økonomisk 
ud fra mange aflyste arrangementer.  
Carsten har haft tid til oprydning og ekstra skriveopgaver. F.eks. en artikel til en antologi om åndsfrihed, 
som dog blev underkendt af et bedømmelsesudvalg. Artiklen er skrevet i samarbejde med Michael Agerbo 
Mørch med håb om godkendelse, så den kan bringes i antologien 
Carsten har aftalt med KPI’s bestyrelse, at han ikke holder KPI-lignende foredrag i det første år efter sin 
ansættelses ophør. Carsten regner med at genoptage sin foredragsvirksomhed derefter. 
Carsten gennemfører KPI-akademi i 2022-23sammen med Hanne.  
Carsten vil gå i gang med at skrive de kristne friskolers historie. 
 

3. Fastsættelse af medlemskontingenter. 

Vedtaget beslutning for medlemskontigent 2022: 

Ordinært personligt medlemskab: kr. 250,00/år 
Studerende personligt medlemskab: kr. 100,00/år 
Medlemsorganisationer: kr. 2.000,00/år 
Associerede organisationer: kr. 1.000,00/år 
 

4. Godkendelse af revideret regnskab 2020 og budget 2022. 

Regnskabet for 2020 blev fremlagt af kasserer Lars B. Larsen. 
Se det fremlagte regnskab – via indkaldelsen/hjemmesiden. 
Indtægtsforskydninger i f.t. budgetteret: 

• Gavebreve – plus 12.000 

• Almindelige gaver – plus 46.000 



• Foredrag mm.– minus 24.000 

• Øvrige indtægter – minus 25.000 

Udgifter kr. 42.000 mindre end budgetteret 
Årets overskud: 35.258,00 
God og sund egenkapital ultimo 2020 på kr. 733.107,00 
Spørgsmål/kommentarer til regnskabet: ingen 
Regnskabet blev godkendt. 
 

Budgettet for 2022: 

Blev gennemgået af Lars B. Larsen 
Budgetteret med et underskud i 2022 på kr. 42.000,- 
Ingen spørgsmål til budgettet for 2022. 
Budgettet for 2022 blev godkendt. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg – modtager genvalg: 
1) Lars B. Larsen 
2) Karen Aagaard 
Ingen ønskede skriftlig afstemning. Ingen modkandidater. 
Både Karen Aagaard og Lars B. Larsen blev genvalgt. 
Steen Møller Laursen blev valgt som suppleant. 
 

6. Valg af revisor. 

Rønne Revision blev valgt som Revisor. 

 

7. Vedtægtsændring, idet § 1 i KPIs vedtægter ændres fra ”Kristent Pædagogisk Institut (KPI) har 

hjemsted i Hillerød Kommune”. Til: ”… Vejle Kommune”. 

Vedtægtsændringen blev motiveret ud fra den nye KPI-leder Hanne T. Legarts bopælskommune. 
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 
 

8. Eventuelt 

Spørgsmål omkring rekruttering til det nye akademi-hold: Er der gang i rekrutteringen? 

Svar fra Carsten H. Pedersen: KPI har indspillet tre små reklamevideoer, som ligger på Facebook.  
Der kommer et ret fyldigt opslag i næste nummer af Til Tro (KFS’s blad) om KPI-akademi. 
De 15 gamle akademifolk fra sidste forløb er sat i gang med at være med til at rekruttere. 
Carsten: 10-12 er et godt tal. Fortrøstningsfuld; Carsten tror på det. Bed for det.  
Grænsen er 35 år. Der satses på unge folk. 
 

Ordstyrer, Arne Pedersen takkede af. 

Dato for næste års generalforsamling: 2. september 2022. Stedet kendes endnu ikke. 


