
Kristent Pædagogisk Institut 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde lørdag den 5. november 2022, kl. 10.15-16.30 

I Bethesda, København 

 
Møde nr. 104. Referent: Brian Kallestrup Nielsen          
 
DAGSORDEN: 

 

Indflyvning       45 min 
 
1. Indledning og bøn v. Lars    
Jesus siger: Jeg vil – og den spedalske blev ren!           
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i maj og oktober (bilag ligger i bestyrelsesmappen)    
Referater godkendt uden bemærkninger. 

Pædagogik og strategi      90 min 
  
3. Orientering v. Hanne (bilag 1)    
Se bilag 
På mødet: Arbejdet kan stadig føles diffust. Bl.a. når vi kigger fremad og ser KPI på den lange bane. Hvilken strategi 
er der for KPI? Vil en strategi gøre det nemmere at handle i det daglige?  
Kan vi sammen med Hanne finde veje for KPI at gå, så det for Hanne kan afhjælpe det diffuse ved arbejdet? 
Karen prøver at samle noter, snakke mm., som bestyrelsen har lavet i løbet af de sidste år og sender dem til Hanne. 
 
Hanne har søgt ind på et kandidatmodul (Generel pædagogik) i masteruddannelsen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, 
vil hun prøve at søge modulet ”Design af kvalitative undersøgelser”. 
 
Et bogprojekt kan være anledning til at komme ud og holde foredrag. 
Emner kunne være: 

• En teoretisk bog om ungdomsanalyse – lidt a la ”Utilstrækkelig 2” 

• Generationsmøder – de unges plads i kirken 

• De unge – livet set fra de unges synspunkt. Med overbygning af Hanne med et kristent menneskesyn 

• 4 generationer mødes – en samtalebog om mødet med tro og kirke og de forskellige generationers oplevelser 
af dette møde 

• Ensomhed, trivsel – ”it takes a village to raise a child”. Hvordan kan fællesskaber modvirke ensomhed? 

• Hvordan være en voksen, der er tilstede? 

• En bog til ledelser i kirker/menigheder om at hjælpe forældre i trosoplæring 
 
En ide til projekt: Hvordan får man de unge til at komme i kirke (igen). Kan evt. tages op på samarbejdsmøde som et 
fælles projekt? 
 
 
4. Samarbejde 
- Familieprojekt ud fra møde med Birgitte Kjær og Brian 
Snakke om familieprojektet i samarbejde med Birgitte skydes til hjørne. 
- Drøftelse af muligheder for samarbejde med FKF – jf. drøftelsen på generalforsamlingen: 
Mirjam forsøger at lave et udkast til hvilken retning vi kan gå – se bilag i mappen til dette bestyrelsesmøde. 
I bilaget er skitseret 4 modeller, som blev drøftet og vendt. Vi synes, at KPI har noget at byde ind med overfor FKF.  
Hanne har møde med Jakob fra FKF i december. Vi vil byde til med at stå for kurser – bl.a. kurset for nye lærere. 
Appellere til deres drøm om at støtte det religionspædagogiske. Men der skal være økonomi i det for KPI. 
Bestyrelsens bud overfor FKF er at tilbyde model 2. 
- Drøftelse af konference om Påvirkning med respekt 
Er skudt til hjørne lige pt. Det vil egentlig være naturligt i forhold til KPI’s dna, at KPI bruger tid og satser på det. Der 
skal være tid og penge til det. Der er møde i udvalget bag konferencen igen til februar. KPI kan prøve at tilbyde sig 
som projektleder af at planlægge og gennemføre. Hanne prøver at komme med et prisoverslag til mødet. 
- Hvordan forholder vi os til ideen om, at en del af Hannes arbejdstid fast kunne aflønnes af andre organisationer? Kan 
det være en vej til at få flere ”ansatte” i KPI? 



Bestyrelsen ser velvilligt på den ide, så længe det er KPI-relevant. Hanne kan også købes af andre til at yde en fast 
opgave. Det kan bane vejen for ansættelse af projektmedarbejdere. 
 

Frokost på Israels Plads      60 min  

 
5. Kommunikation i KPI 
- Oplæg til møde med Manuel Vigilius: Hvad vil vi bruge ham til? 
Hvordan rammer vi forældre, kirke, samfund og pædagogisk personale med vores produkt? 
Hvilke konkrete medier skal vi bruge? Hvordan skal en eventuel ny hjemmeside se ud? Hvad skal den indeholde? 
Hvordan med nyhedsbrevet. 
Karen hører med dato for et møde og melder det ud. 
- Drøftelse af KPI Nyhedsbrev fremadrettet (bilag 2: Hvad koster Nyhedsbrevet? – udgifter i 2022 (3 ud af 4 numre)) 
For 2023 planlægger vi at udgive 3 blade. Februar, juni (indkaldelse til generalforsamling) og oktober (årsberetning, 
økonomi, gaver) 

 

Økonomi og administration      30 min 
 

6. Aktuel balance ved Lars (bilag 3)      
- Hvad og hvordan skal der meldes ud om KPI’s behov for resten af 2022?  (bilag 4: Lars’ tekst til Nyhedsbrev) 
Vi retter beløbet til så det passer til det budgetterede underskud og medskriver en sætning, der hjælper med til at 
minimere underskudet. 
- Hvordan står det til med likviditet? (bilag 5: Likviditet pr. 31.10.22) 
- Hvilke gavebreve udløber næste år?  
2 gavebreve udløber. Karen har skrevet mail til gavebrevsholderne. 
 
7. Lukket punkt 
 

Kaffepause – Hanne køber kage under lukket punkt   
 

Planlægning       60 min 
 
8. Samarbejdsmøde. Tema 
Familieprojekt/trosoplæring i familien 
Snak om samarbejdsmøde og generalforsamling 
Generationer? 
Invitere BUO med som oplægsholder sammen med en anden organisation og KFS som de unges stemme. 
 
9. Planlægning af generalforsamling og jubilæum 2023 – jf. referat fra onlinemøde 04.10.22 
Dato: 24/11 – på MF. 
Hanne og Brian arbejder med udkast til generalforsamling og jubilæum. Udkastet debatteres til næste 
bestyrelsesmøde. 
 
10. Kommende mødedatoer         

a. Bestyrelsesmøde i Aarhus med deltagelse af Elly: 2. marts 15-20 
b. Datoer for kommende møder: 8. juni 15-20, Skråningen 2, Hejls 

 
11. KPI’s Nyhedsbrev       

a. Nr. 3 (Årsskrift) og 4, 2022. Evaluering. Nr. 4 er bilag som pdf – bilag 6: Godkendt og fint indhold. 
Hanne er god til at opsætte nyhedsbrevet og årsskriftet. Godt indhold 
b. Nr. 1, 2023 Planlægning: Deadline tilpasses samarbejdsmødet. 
Overblik over økonomi 
Artikel af Hanne ud fra et af de oplæg, hun skal holde. Generationsmødet eller om relationer. Oplagt 
med artikel ud fra konsortiets behovsanalyse 
Resume fra samarbejdsmødet – med billeder…. . Pointer fra oplægsholdere. 

 
12. Årshjul: Vi ser frem mod næste bestyrelsesmøde og opsummerer fra dagens møde 
Indsats på gave- og økonomiområdet 
Oplæg til generalforsamling (Hanne og Brian) 
Opfølgning på mødet med Manuel Vigilius.  



Kandidater til bestyrelsen + formandskandidat 
 
Til mødet i juni: Årshjul, kandidater til bestyrelsen 
 
 
13. Eventuelt 
Vi inviterer Christina med til at mødes med os inden onlinemødet med Manuel. 
 
       


