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Velkommen til afskedsreception, generalforsam-
ling og velkomst til ny institutleder  

Fredag den 24. september 2021 i Silkeborg ↘

I september måned inviterer KPI som 
altid til generalforsamling samt et re-
ligionspædagogisk foredrag. I år lidt 
senere end vanligt, da Carsten Hjorth 
Pedersen den 1. oktober træder til-
bage efter 22 år som daglig leder for 
KPI. Samtidigt tiltræder en ny institut-
leder. 

I år har vi derfor valgt at vende 
programmet om, så markeringen 

KPI's bestyrelse inviterer:

KPI´s bestyrelse: Brian Kallestrup Nielsen, 
Silkeborg – Karen Aagaard, Silkeborg – Lars 
Brian Larsen, Rødovre – Mirjam Fibiger Ole-
sen, Haderslev

Afskedsreception for Carsten Hjorth Pedersen
Den 24. september 2021, kl. 15.00 
Sted: Oasekirken, Frichsvej 2, 8600 Silkeborg
Der bliver mulighed for at bringe en hilsen

Derefter:
Kl. 17.30: Festmiddag.
Kl. 19.00: Velkomst og præsentation 
af KPI’s nye leder m. forbønshand-
ling.
Kl. 19.30: Foredrag v. Carsten Hjorth 
Pedersen: Hvor kommer vi fra, og 
hvor er vi på vej hen? 

Alle er velkomne!
Bemærk, at tilmelding er nødvendig, 
se nederst

KPI’s personlige medlemmer samt 
repræsentanter for KPI’s medlems-
organisationer indkaldes hermed til 
ordinær generalforsamling 

fredag den 24. september 2021,
kl. 20.30 – 22.00 i Silkeborg
med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Drøftelse af KPI’s arbejde på   

grundlag af formandens og den 
daglige leders beretninger.

3.  Fastsættelse af medlemskontin-
genter.

4.  Godkendelse af revideret regn-
 skab 2020 og budget 2022.

5.  Valg af medlemmer til bestyrel-
  sen.
6.  Valg af revisor.
7.  Eventuelt.

Vedtægter, referater og bilag ligger 
på kpi.dk 
KPI’s vedtægter ligger på www.kpi.dk 
 Hvem er vi.

  På www.kpi.dk  Arrangementer 
finder du: 

• referater af bestyrelsesmøderne  
 siden sidste generalforsamling

• generalforsamlingens forret-  
 ningsorden

• revideret årsregnskab 2020 (pkt.  
 4)
Fra den 1. august finder du desuden:

• formandens og den daglige   
 leders årsberetninger (pkt. 2)

• forslag til medlemskontingenter  
 samt budget 2022 (pkt. 3 og 4)

• forslag til kandidater til valg til
 bestyrelsen samt forslag til revi-
 sor (pkt. 5 og 6)

Yderligere punkter til dagsordenen 
samt kandidater til bestyrelsen skal 
være KPI’s formand i hænde senest 

den 3. september 2021. Endelig dags-
orden offentliggøres på www.kpi.dk 
den 10. september 2021. 

Deltagelse er GRATIS, men tilmel-
ding er nødvendig
Det er gratis for alle at deltage i oven-
nævnte – til generalforsamlingen kl. 
20.30 dog kun personlige medlem-
mer af KPI samt repræsentanter for 
KPI’s medlemsorganisationer. 

Men det er vigtigt, at alle, som 
kommer, tilmelder sig af hensyn til 
bespisningen. 

Send en e-mail til kl@kpi.dk eller 
en SMS til 28 40 53 14, og oplys 
om det omtrentlige tidsrum for din 
deltagelse.   

Seneste frist for tilmelding er den 
10. september 2021. 

Med venlig hilsen
Karen Aagaard
Formand for KPI’s bestyrelse
Tlf. 40 21 08 40
E-mail karen@kpi.dk 

prioriteres. Vi begynder derfor med 
en afskedsreception. Vi håber, at 
rigtig mange af jer, der har fulgt KPI´s 
arbejde under Carstens ledelse, vil 
deltage i markeringen sammen med 
os og sætte tid af til at være med 
hele dagen, hvor også den nye insti-
tutleder bydes velkommen. Program-
met ser derfor således ud:


