2019 Årsberetning for FKOF
Beretning
FKOF’s roller og opgaver er: a) strategiske interesser,
hvor bevidstgørelse af menighedsråd, præster,
ministerium og andre om de frie organisationers
arbejdsområder og virkemåder; b) kirkeindsamling; c)
fælles anliggender i forhold til kirkepolitiske tiltag og
lovændringer; d) netværksfunktion.
Årsmødet 2018 gav forretningsudvalget en række
opgaver at arbejde med, og forretningsudvalget har i
perioden siden sidste årsmøde arbejdet med a) møde
med Kirkeministeriet omkring vejledning og regler for
medlemskab af P1950 b) møde med formand for
kirkeudvalget Julie Skovsby; c) specielt med henblik på
rammerne for menighedernes muligheder for at
samarbejde med frie kirkelige organisationer; d)
forhandling af pris for FKOF medlemsorganisationers
abonnement på kirke.dk; e) omlægning af
hjemmesiden for indsamlingslisten.
Forretningsudvalget har sammen med medlemmerne
arbejdet med disse områder, og på foranledning af
medlemmerne nedsat en lille arbejdsgruppe omkring
arbejdet med P1950.
På mødet med Kirkeministeriet omkring P1950
understregede FKOF at medlemsorganisationerne var
glade for ordningen, men samtidigt savnede
vejledning omkring procedure, optagelse og kriterier
for medlemskab af P1950. Der var lydhørhed fra
Kirkeministeriets side, og det blev besluttet at der skal
udarbejdes klare retningslinjer for medlemskab og
procedure omkring optagelse, hvor FKOF får
høringsmulighed som ’brugere’ af ordningen.
I forhold til mødet med formand for kirkeudvalget
Julie Skovsby fremhævede FKOF hvordan
organisationernes virke baserer sig på folkekirkelig
opbakning og frivilligt arbejde, og er blandt andet
finansieret gennem indsamlinger: kollekter i kirker og
private donationer. På den måde bidrager disse
organisationer til folkekirkens opgave og har tæt
tilknytning til menighedernes lokale arbejde.
Formanden lagde vægt på frivillighed og dannelse, og
mødet resulterede i en invitation til formanden i
forhold til FKOFs årsmøde 18. marts 2020.
Der er udsendt skabelon til indsamlingslisten til
menighedsråd og sognepræster (september), og et
nummer af FKOF’s nyhedsbrev ’aktuel orientering’
(februar 2020).

Medlemsorganisationer
FKOF har ved udgangen af 2019 i alt 49
medlemsorganisationer, da Kirkeligt Centrum er blevet
nedlagt.

Navne, tal, udvalg m.v.
Forretningsudvalget og valgperioder








Ulrik Piltoft (FDF, valgt 2012-2016; 20162020)
Peter Nord Hansen (IM, valgt 2008-2020)
Birthe Juel Christensen (FKN, valgt 20132021)
Morten Christensen (Eksistensen, valgt 201721)
Ebbe Lorentzen (Livsværk, valgt 2019-2023) –
efter eget ønske udtrådt 2019. Der skal
vælges en for perioden 2019-2023
Jonas A. Jørgensen (DMR, valgt 2019-2023) –
udtræder pga. jobskifte. Der skal vælges ny
formand for perioden 2020-2024.

Repræsentation: Birthe Juel Christensen
repræsenterer FKOF i Folkekirken.dk. Ulrich Piltoft
repræsenterer FKOF i 3K uddannelsen på
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

Revisor: Egon Christiansen, tidligere DSUK
Forretningsudvalgets mødevirksomhed
Forretningsudvalget (FU) har siden sidste årsmøde
holdt FU-møder den 21. maj, 19. august, 3. oktober,
24. oktober og 18. december 2019.

Økonomi
Regnskabet 2019 viser kontingentindtægter på
67.200 kr. og udgifter på kr. 51.952 kr. Formuen er
ved årets slutning på 169.001 kr. og resultatet er et
overskud på 15.248 kr. Dette overskud grundes
manglende forbrug i forhold til en planlagt analyse
af FKOF’s bidrag til kirke og samfund.

Jonas Adelin Jørgensen, formand

