
finder du: 
• referater af bestyrelsesmøderne 

siden sidste generalforsamling
• generalforsamlingens forret-

ningsorden
• revideret årsregnskab 2021 
 (pkt. 4)

Fra den 1. august finder du desuden:
• formandens og institutlederens 

årsberetninger (pkt. 2)
• forslag til medlemskontingenter 

samt budget 2023 (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 12. august 2022. Endelig dags-
orden offentliggøres på www.kpi.dk 
den 19. august 2022. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding 
er nødvendig
Det er gratis for KPI’s medlemmer at 
deltage i generalforsamlingen, men 
det er vigtigt, at du tilmelder dig, så 
vi ved, hvor mange der skal laves mad 
til. Send en e-mail til hanne@kpi.dk 
eller en SMS til 20 20 41 34. Oplys 
navn og e-mail eller telefonnummer. 
Seneste frist for tilmelding er den 26. 
august 2022. 

ALLE er velkommen kl. 19.00
Bemærk, at programmet kl. 19.00 
– 21.30 er åbent for ALLE interesse-
rede, og deltagelse, der begrænser 
sig til dette tidsrum, kræver IKKE til-
melding.

Velkommen til alle fra lokalområdet. 
Inviter gerne venner og bekendte til 
denne del af programmet.

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

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

fredag den 2. september 2022, 
kl. 15.30 – 21.30 
i Skt. Pauls kirkes menigheds-
lokaler, Skt. Pauls Kirkeplads 1, 
8000 Aarhus C 
Kirken ligger meget tæt på banegår-
den. Man kan parkere i Bruuns Gal-
leri.
  

Program
Vi samles om følgende program:
15.30 Drop-in-kaffe med brød.
16.00 Generalforsamling med føl- 
 gende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og refe-  
 rent.

 2. Drøftelse af KPIs arbejde  
 på grundlag af formandens  
 og institutlederens beretnin-

 ger.
 3. Fastsættelse af medlems- 

 kontingenter.
 4. Godkendelse af revideret  

 regnskab 2021 og budget   
 2022.

 5. Valg af medlemmer til be- 
 styrelsen.

 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.
18.00 Aftensmad
19.00 Festaften for alle interesse- 

 rede med:

 • Foredrag ved forfatter og  
 religionspædagog Birgitte   
 Kjær

 

 
 
 
 Børns kristne oplæring – et  
 helikopterperspektiv:

 Hvor og hvordan finder
 oplæringen sted? Hvordan  

 tilegner børnene sig troen 
 og livet med Gud? Hvad   

 betyder den samfundsmæs- 
 sige kontekst for oplærin-

 gen? Foredraget slutter med  
 en række udfordringer til   
 alle, der står med et ansvar  
 for børns kristne oplæring.

 • Debat
 • Præsentation af KPI
 • Kaffe
21.30  Programmet er slut

Vedtægter, referater og bilag ligger 
på kpi.dk 
KPIs vedtægter ligger på www.kpi.dk 
 Hvem er vi.
På www.kpi.dk  Arrangementer 

Velkommen til KPI’s generalforsamling samt 
festaften
2. september 2022 i Aarhus


