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Referat 

Forretningsudvalget ved Folkekirke og Religionsmøde 
 

Andet møde i forretningsudvalget onsdag den 16. december 2020 kl. 10-11.30,  

Teams 

 

Afbud fra Egil Hvid-Olsen.  

Michael Krogstrup Nissen deltog også i mødet. MKN deltog også i mødet for at orientere 

om tankerne bag forretningsorden og driftsledelse.  

Kristine Jersin stødte lidt senere til mødet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Ingen yderligere punkter. 

 

2. Valg af referent 

Ida Louise Nielsen valgt som referent. ILN er projektansat som kommunikationsmedarbej-

der hos F&R. 

 

3. Godkendelse af referat 

Referatet godkendt. 

 

4. Forretningsorden 

o Præsentation og drøftelse 

 

En arbejdsgruppe bestående af Sarah Krøger Ziethen, Thomas Bro Wormslev Jakobsen, 

Jesper Vigant Madsen, Ane Kirstine Brandt og Kirsten Münster har arbejdet med et udkast 

til forretningsorden. Ambitionen har været at lave en klar og enkel forretningsorden. Et 

fleksibelt arbejdsredskab, som kan ændres, drøftes og tages til revision årligt.  

 

Gennemgang af paragraffer ved KM – FU havde mulighed for at komme med input: 

 

§1 SAMMENSÆTNING: Ingen kommentarer. 

 

§2 KONSTITUERING: Det skrives ud af forretningsordenen, at der er en sekretær. Referent 

er en stabsfunktion.  

FU konstituerer sig ved skriftlig afstemning.  

 

§3 MØDER – INDKALDELSE: Ingen kommentarer.  

 

§4 MØDER – LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED: Fornuftigt at det er muligt med 

digitale møder under corona. 

 



 

§5 FORHANDLINGSPROTOKOL: Protokollen er en forhandlingsprotokol frem for en be-

slutningsprotokol. Centrale pointer skrives i referatet. Der blev foreslået en kort oriente-

ring på FR’s hjemmeside efter møderne. Samtidig blev der talt om, hvorvidt referater skal 

ligge offentligt tilgængeligt, når det er offentlige midler. AKB forhører sig hos stiftskontor-

chefen. 

Åbenhed og deling af information er en forpligtelse for FU-medlemmerne ift. eget stift. 

Debat og uenighed i FU er omfattet af en gentlemen’s agreement om ikke at referere spe-

cifikke medlemmers holdninger.  

 

§6 FORRETNINGSUDVALGETS OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER: §6 tager udgangs-

punkt i F&R’s vedtægter og organisationsdiagram. FU-medlemmer er forpligtet til at vi-

densdele og etablere netværk omkring religionsmøde i deres lokale kontekst.  

 

§7 ÅRSMØDE: I løbet af det første år skal der udarbejdes et årshjul, og dette kan med 

fordel indføres i forretningsordenen.  

 

§8 GENERALSEKRETÆRENS DELTAGELSE I FORRETNINGSUDVALGSMØDER: Ingen 

kommentarer. 

 

§9 FORMANDENS SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS BISKOP: Der diskuteres, hvordan 

kompetencefordelingen er mellem DL og FU. Ønsket med DL er at gøre F&R mere smidig 

som organisation. 

På baggrund af samtalen om §9, besluttedes det at §9 ændres til ” På baggrund af beslut-

ninger fra FU afstemmer driftsledelse og generalsekretær faglige retningslinjer og mål 

med de økonomiske muligheder”.  

Der blev talt om, hvorvidt ”DL” er en retvisende betegnelse, eller om der skal tænkes i an-

dre. 

 

§10 FORMANDENS SAMARBEJDE MED DRIFTSLEDELSE: Ingen kommentarer. 

 

§11 BEFORDRINGSGODGØRELSE: Ingen kommentarer. 

 

§12 TAVSHEDSPLIGT: Det foreslås, at §12 tages op igen om et år, da der er bekymring 

for, at der kan blive for mange lukkede punkter. 

 

§13 IKRAFTRÆDEN: Ingen kommentarer.  

 

5. Driftsledelse 

o Idéudveksling og drøftelse 

 

DL-medlemmer skal understøtte drift og F&R’s medarbejdere. De faglige, organisatoriske- 

og ledelsesmæssige kompetencer samt netværk er vigtigt. Der må også gerne skeles til 



 

køn og geografi, men det er ikke det primære. Der vægtes driftssikkerhed frem for kendis-

faktor.  

I løbet af samtalen findes der frem til enighed om, at ansatte på universitetet, repræsen-

tanter fra andre religioner og aktive politikere ikke prioriteres til DL. 

KM, AKB, PSJ har hørt drøftelsen om mulige kandidater, som bliver reflekteret i kandidatli-

sten.  

 

6. Retningslinjer og mål for arbejdet 2021 

o Årsberetning 2020 og opgaver i 2021: Punkterne udskydes til næste møde. 

o Nedsættelse af arbejdsgruppe: Der blev sammensat en gruppe, der skal ar-

bejde med mål for F&R. SKZ, TBWJ, KM deltager. Niels Hvid (NH) ønsker også 

at deltage, dette blev aftalt efter mødet. 

 

7. Kommende møder 

Der planlægges et kortere, digitalt møde i januar og arbejde videre i februar. Møderne 

findes via Doodle. 

 

8. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

 

 

 


