
Kbh. 28. februar 2020 
 
Til Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalgs repræsentanter og observatører 
 

Under henvisning til FKOF-vedtægternes § 7 fremsendes herved dagsorden til Folkekirkelige 
Organisationers Fællesudvalgs ordinære årlige fællesudvalgsmøde (årsmødet) 

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 11:00-15:00  
(mulighed for en kop kaffe fra kl. 10:30; arrangementet starter præcist)  

Vartov, Farvergade 27 
1463 København K  

 
Temaet for formiddagens faglige oplæg er ”Hvordan kommunikere som organisationer ind i en 
folkekirkelig virkelighed?” v. redaktør Ellen Aagaard Petersen, folkekirken.dk. Formand for kirkeudvalget 
Julie Skovsby vil desuden give et kort oplæg om sine visioner for samarbejde med frie kirkelige 
organisationer.   
 
11:00 Salme og indledning. Velkomst – v. formand  
11:10 ”Hvordan kommunikere som organisationer ind i en folkekirkelig virkelighed?” v. redaktør Ellen 
Aagaard Petersen  
11:40 Vision for samarbejdet med frie kirkelige organisationer v. formand for kirkeudvalget Julie Skovsby 
12:30 frokost 
13:30 Årsmødet forretningsdel  
15:00 Slut 
 
 
 
Dagsorden for forretningsdelen af mødet er som følger: 
 
a. Valg af dirigent  
b. Navneopråb 
c. Godkendelse af dagsordenen 
d. Årsberetning (eftersendes) 
e. Forslag fra medlemsorganisationerne, repræsentanterne, formanden eller forretningsudvalget. 
f. Regnskab (en ikke revideret kopi er vedhæftet denne dagsorden) 
g. Budget og fastsættelse af kontingent efter indstilling af forretningsudvalget (eftersendes). 
h. Valg af formand: Kandidat til formand for FKOF er Henrik Bundgaard Nielsen, Kirkefondet.     
i.  Valg af to repræsentanter til forretningsudvalget: 

Kandidater er Kristian Gylling (KFUMs Idrætsforbund) og Frede Ruby Østergaard (Promissio).  
i.  Valg af revisor: Egon Christensen forslås genvalgt som revisor.  
j. Fastsættelse af dato for næste ordinære fællesudvalgsmøde: Forslag er 17. marts 2021 
 
 
De nuværende repræsentanter i forretningsudvalget er: Birthe Christensen, Ulrik Piltoft, Peter Nord 
Hansen, Ebbe Lorentzen, Morten Christensen og Jonas A. Jørgensen. Da valgperioderne er som følger, er 
der suppleringsvalg (2020-2023), ordinært valg (2020-2024) og valg af formand (2020-2024) på dette års 
årsmøde:  
 

 Ulrik Piltoft (FDF, valgt 2016-2020) – villig til genvalg.  



 Peter Nord Hansen (IM, valgt 2008-2020) – kan ikke genvælges, da kandidaten har siddet i tre 
perioder i FU.  

 Birthe Juel Christensen (FKN, valgt 2017-2021) – ikke på valg.  

 Morten Christensen (Eksistensen, valgt 2017-21) – ikke på valg.  

 Ebbe Lorentzen (Livsværk, valgt 2019-2023) – ønsker at trække sig fra forretningsudvalget, og ny 
kandidat er nødvendig.  

 Jonas A. Jørgensen (DMR, valgt 2019-2023) – pga. jobskifte kan han ikke fortsætte i 
forretningsudvalget, og en ny kandidat er nødvendig.  

 
 
Der er én stemmeberettiget deltager for hver organisation, men flere må gerne deltage. Deltagelse 
meddeles så hurtigt som muligt og senest onsdag d. 13. marts.  
 
 

Med venlig hilsen 
 

Jonas A. Jørgensen 
Formand 
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