Referat fra Lands- og Delegeretmøde 2004
07.- 09. 05. 2004 på Hotel Nyborg Strand

Åbning af mødet
Mødet blev åbnet af generalsekretær Kirsten Lund Larsen
Antal delegerede: i alt 170 delegerede – heraf 157 delegerede fra 77
forskellige foreninger og 13 fra Fællesbestyrelsen (herefter FB)
Antal landsmødedeltagere (incl. ansatte, gæster og børn): 161
I alt antal deltagere: 331

1. Valg af Delegeretmødets to dirigenter (af hvert sit køn),
referenter og stemmetællere samt godkendelse af
forretningsorden for Lands- og Delegeretmødet.
Som dirigenter foreslog FB
Conni Yilmaz Jantzen, København og
Jørgen Ringgaard, Farum
Dirigenterne blev valgt med applaus og overtog herefter ledelsen af Lands- og
Delegeretmødet 2004
Som referenter foreslog FB
De foreslåede referenter blev valgt med applaus
Dirigenterne konstaterede, at Lands- og Delegeretmødet 2004 var lovligt indkaldt
gennem horYsont, og at dagsorden var rettidigt udsendt. Dagsorden blev læst op.
Godkendelse af forretningsorden
Forslag til forretningsorden for Lands- og Delegeretmødet 2004 (bilag 1) blev
godkendt af forsamlingen.
Som stemmetællere foreslog FB
De foreslåede syv stemmetællere blev valgt med applaus
Som redaktionsgruppe foreslog FB:
Kristian Simonsen (juridisk kyndig)
Knud Christensen (økonomisk kyndig)
Bente Pedersen (FB)
Astrid Bjørg Jensen (Informationskyndig)
Lene Kamstrup, Odense
Connie Yilmaz Jantzen (dirigent)
Redaktionsgruppen blev valgt med applaus
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2. Skriftlig og mundtlig beretning
Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK
i Danmark siden sidste ordinære Delegeretmøde.
Skriftlig beretning (bilag 2 a) var udsendt til de delegerede inden Lands- og
Delegeretmødet 2004.
Mundtlig beretning (bilag 2 b) blev aflagt ud fra flg. rækkefølge:
1. formand: Carsten Bruhn-Lauridsen: Indledning + logo
2. formand Kaja Petersen: Generalsekretærskifte
Videoklip
1. formand: Carsten Bruhn-Lauridsen: Økonomi
2. formand Kaja Petersen: Konsulenter
Videoklip
1. formand: Carsten Bruhn-Lauridsen: Fællesbestyrelsen
2. formand Kaja Petersen: Afrunding og lidt om fremtiden
Videoklip
Debat om den skriftlige og mundtlige beretning:
Tove Henriette Simonsen, Ikast: Det er utroligt vigtigt, at der er nogen, der tør tage
føringen, og vi kan se og høre af beretningerne, at der er nogen, der har turdet tage
føringen i KFUM og KFUK. Tak til formandskabet og FB for en stor indsats. Og tak
til Kirsten Lund Larsen, fordi du turde tage springet ind i bevægelsen.
Applaus fra salen.
Jeppe Ostersen, Gellerup: Der manglede i formandsberetningen noget om
integration. Jeg har hver onsdag 30 muslimske børn i den klub, jeg er leder i. Café
K i København arbejder også med muslimer, og da vi er 10 % nydanskere i
Danmark bør det være noget, der skal sættes fokus på i KFUM og KFUK i
fremtiden.
Applaus fra salen.
Henrik Skjold Dissing, Holstebro: De 0 – 6 årige har ikke en officiel plads i vores
bevægelse – i hvert fald ikke i forhold til vores arbejdsudvalg. De yngste bliver ikke
tilgodeset. Det vil jeg vi gerne have, at I er opmærksomme på i morgen ved
drøftelsen i valggrupperne.
Kaja Petersen, København: Vi burde have sagt noget om integration, da der har
været planer om et integrationsarbejde i Århus. Det kunne ikke lykkes, og da vi
ville, at det skulle gøres ordentligt, valgte FB at trække arbejdet tilbage. Men det
burde have været nævnt, og jeg er sikker på, at der vil blive arbejdet med det i den
kommende arbejdsperiode i FB. Vedr. de yngste i vores bevægelse ér der plads til
de 0 – 6 årige i KFUM og KFUK, men FB har valgt ikke at prioritere Børneudvalgets
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ressourcer på denne gruppe, idet det meste arbejde for denne gruppe
ligger i regi af familiearbejdet.
Flemming Bækgaard Laursen, Aulum: Det er vigtigt, at vi i fremtiden satser
på store sus, der kan give synergi-effekt i bevægelsen. Vi er nu under 10.000
medlemmer, og vi skal knække kurven, men vi skal også fokusere på, hvordan vi
overlever, selv om vi bliver færre medlemmer.
Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og
KFUK i Danmark for 2002 og 2003 samt orientering om
KFUM og KFUKs forretninger, jvf. §4. g. pkt. 13.
Regnskabet var udsendt i hæftet Beretning regnskab 2002 – 2004 fra side 27.
Det reviderede årsregnskab for 2002 og 2003 var udsendt i forberedelseshæftet fra
side 41.
Se bilag 3.
Punktet blev præsenteret af kasserer Knud Christensen.
Regnskabet for 2002 og 2003 blev godkendt med applaus.

Foredrag ved Thomas Willer (Center for Ungdomsstudier og
Religonspædagogik” – ”Når gamle dyder står for fald – hvordan være
relevant i en tid, hvor alt er til forhandling?

4. Behandling af forslag til visioner, målsætninger og
vedtagelse af arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark.
Indledning til de 5 mål blev fremlagt af generalsekretær Kirsten Lund Larsen.
Mål 1 blev fremlagt af FB-medlem Carsten Holmgaard, Vorbasse.
Mål 2 blev fremlagt af FB-medlem Christian Hougaard-Jakobsen, Kgs. Thisted.
Mål 3 blev fremlagt af FB-medlem Thorkild Specht, Tommerup.
Mål 4 blev fremlagt af FB-medlem Linda Thorkildsen, Herning.
Mål 5 blev fremlagt af FB-medlem Karen Stenholt, Kjellerup.
Se bilag 4.
Debat om målsætningerne:
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Mål 1: FB-medlem og medlem af redaktionsgruppen Bente Pedersen
fremlagde redaktionsgruppens arbejde omkring målet
Der var indkommet et ændringsforslag: ordet ”sus” foreslås ændret til
”events”. Redaktionsgruppen ønskede at fastholde den oprindelige
formulering.
Forslagsstillerne gjorde ingen indsigelser mod denne indstilling.
Målsætning 1 blev vedtaget.

Mål 2: FB-medlem og medlem af redaktionsgruppen Bente Pedersen fremlagde
redaktionsgruppens arbejde omkring målet
Der var indkommet en række ændringsforslag.
Redaktionsgruppen indstillede et af ændringsforslagene til vedtagelse:
KFUM og KFUK er synlig som kristen børne- og ungdomsorganisation i
samfundet og over for sine medlemmer

Målsætning 2 blev vedtaget.

Mål 3: FB-medlem og medlem af redaktionsgruppen Bente Pedersen fremlagde
redaktionsgruppens arbejde omkring målet
Der var indkommet to ændringsforslag.
Redaktionsgruppen indstillede, at den oprindelige formulering fra FB blev
fastholdt.

Der var afstemning om ændringsforslaget. Ændringsforslaget blev nedstemt med
81 mod, 51 for og 3 undlod at stemme.
Dermed gik det over til afstemning om det oprindelige forslag.
Målsætning 3 blev vedtaget som oprindeligt formuleret af FB.

Mål 4: FB-medlem og medlem af redaktionsgruppen Bente Pedersen fremlagde
redaktionsgruppens arbejde omkring målet
Der var ingen ændringsforslag indkommet til målsætning 4.
Mål 4 blev vedtaget.
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Mål 5: FB-medlem og medlem af redaktionsgruppen Bente Pedersen
fremlagde redaktionsgruppens arbejde omkring målet
Der var indkommet 2 ændringsforslag. Redaktionsgruppen
indstillede, af den oprindelige formulering blev fastholdt.

Mål 5 blev vedtaget.

5. Behandling af lovligt indsendte forslag og forslag fremsat
af Fællesbestyrelsen.
5.1
Forslag fra Fællesbestyrelsen vedr. omlægning af gaveandele til
foreningsbidrag
Se bilag 5.
Forslaget blev fremlagt af Holger Thusholt Lauritsen fra Fællesbestyrelsen.
Debat om forslaget til omlægning af gaveandele:

1) Ændringsforslag til punkt 5.1:
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Dianalund, KFUM og KFUK i Ringsted, KFUM og
KFUK på Bornholm, KFUM og KFUK i Nr. Nissum.
Gaveandele fortsætter som hidtil og giver 1,1 mio. kroner til KFUM og KFUK i
Danmark.
2) Ændringsforslag til punkt 5.1:

Grund-beløb

0-12 år

12-29 år

30+

500

0

115

215

2000

0

75

140
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4000

0

55

90

6000

0

35

60

3) Ændringsforslag til bilag 5.1.
Forslagsstiller: KFUM og KFUK i Viby
Foreningsbidraget fastsættes som ved FBs forslag, men nye foreninger tilbydes
fritagelse fra betaling af foreningsbidrag i op til 3 år.

1. Poul Munch Kofoed, Bornholm motiverede ændringsforslag 1:
-

-

begrundelsen for forslaget er, at vi ikke må miste foreninger
grundet en omlægning af vores økonomi. Derfor foreslår vi at
bruge 2 år ekstra på at gennemarbejde en ny model for
foreningsbidrag, inden kontingentet eventuelt nedsættes.
vi håber, at der ikke fifles med medlemstal i lokalforeninger.

Bente Pedersen fra redaktionsgruppen svarede på vegne af redaktionsgruppen:
-

-

forslaget er vanskeligt, idet det er vanskeligt at gennemskue
tallene her. Kontingentnedsættelsen udgør ca. 700.000 kr., og
forudsætningerne for forslaget holder derfor ikke. Forslaget vil
betyde en stigning i kontingenterne på ca. 25%
tallene for kontingentbeløb under forslagets vilkår oplæses.
redaktionsgruppen indstiller, at forslaget ikke vedtages.

2. Kristian Kjær Petersen, Østervrå motiverede ændringsforslag 2:
Det er utroligt farligt at gøre det økonomisk svært for de må klubber. Derfor
fremsættes forslag om, at de unge voksne skal bære en større del af byrderne.
Bente Pedersen, redaktionsgruppen svarede på vegne af redaktionsgruppen:
-

-

Østervrås forslag er en reduktion på ca. 20 % af gaveandelene –
og de penge (ca. 200.000 kr.) skal findes et andet sted – f.eks. på
kontingenter, hvad FB ikke kan anbefale.
redaktionsgruppen indstiller, at forslaget ikke vedtages.

3. Jens Jødal, Viby motiverede ændringsforslag 3:
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Foreningsbidraget fastsættes som ved FBs forslag, men nye
foreninger tilbydes fritagelse fra betaling af foreningsbidrag i op til tre
år, for at gøre det lettere at starte nye foreninger.
Bente Pedersen fra redaktionsgruppen svarede på vegne af
redaktionsgruppen:
-

redaktionsgruppen indstiller, at forslaget vedtages.

Afstemninger om ændringsforslag:
1. ændringsforslag: forslaget forkastet
2. ændringsforslag: forslaget forkastet
3. ændringsforslag: forslaget vedtaget
Derefter afstemning om FBs forslag:
forslaget vedtaget med 119 stemmer for, 28 stemmer imod og 5 undlod at stemme.

6. Fastsættelse af medlemsbidrag, der forfalder den 1. januar
hvert år, samt godkendelse af budget for KFUM og KFUK i
Danmark for de kommende 2 regnskabsår.
Se bilag 6.
Punktet blev fremlagt af kasserer Knud Christensen.
Debat om medlemsbidrag og budget for de kommende to regnskabsår:
Rasmus Stougaard, Kolding: jeg vil gerne bakke op om FBS forslag til budget.
Medlemsbidraget blev vedtaget som foreslået af FB og budgettet for de to
kommende regnskabsår blev vedtaget som foreslået af FB.

7. Valg af 6 medlemmer til Fællesbestyrelsen, 3 mandlige og
3 kvindelige.
Pkt. 7 og 8 blev behandlet sammen.
Se bilag 7.
Punktet blev fremlagt af FB-medlem Bente Pedersen.
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Flg. blev valgt til Fællesbestyrelsen:
Christian Bahn-Larsen, KFUM og KFUK i Hillerød
Nejedvej 6, 3400 Hillerød
Opstillet af:
Hillerød,
Ølsted

Støtteerklæring fra:
Helsingør
Nykøbing F.
Hammer

Knud Christensen KFUM og KFUK i Aulum
Højgade 4, 7490 Aulum
Opstillet af:
Aulum

26 år

34 år

Støtteerklæring fra:
Haderslev
Hovedforeningen
Timring
Sunds

Christian Hougaard-Jakobsen, KFUM og KFUK i Kgs. Tisted/Binderup 26 år
Løgstørvej 168, Kgs. Tisted, 9600 Aars
Opstillet af:
Haverslev
Kgs. Tisted/Binderup

Støtteerklæring fra:
Farsø
Grynderup-Rørbæk
Haslev

Conni Plauborg Hedegaard, KFUM og KFUK i Silkeborg
Fundervænget 11, 8600 Silkeborg
Opstillet af:
Silkeborg

26 år

Støtteerklæring fra:
Kjellerup
Viborg

Linda Thorkildsen, KFUM og KFUK i Herning

36 år

Museeumsgade 44D, 7400 Herning
Opstillet af:
Herning

Maiken Vesterager, KFUM og KFUK i Herning
Nygade 9,1.th., 6933 Kibæk
Opstillet af:
Kibæk

34 år

Støtteerklæring fra:
Herning

Flg. blev valgt som suppleanter:
1. suppleant
Bjarke Buhl, KFUM og KFUK i Aulum

26 år

Ydunsvej 33A st., 7400 Herning
Opstillet af:
Aulum

1. suppleant
Charlotte Kjemstrup Nielsen, KFUM og KFUK i Randers

28 år

Skansebo 18, 1.th., 8900 Randers
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Opstillet af:

Støtteerklæring fra:

Randers

Nimtofte
Fannerup-Ginnerup
Glesborg
Distrikt Randers/Djurs
Gjerlev
Rønde

2. suppleanter: Flemming Bækgaard Larsen, Aulum og Anny Kjelde, Aalborg.

8. Valg af 4 suppleanter, 2 mandlige og 2 kvindelige.
Pkt. 7 og 8 blev behandlet sammen.
Se bilag 7.

9. Ændringer i “Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark” (jvf.
dog §5)
Se bilag 9.
Punktet blev fremlagt af Maiken Vesterager.
Om afstemninger:
Dirigenterne opfordrede til, at der til kommende Lands- og Delegeretmøder gives
bedre muligheder for, at foreninger kan indsende ændringsforslag til de stillede
lovforslag forud for delegeretmødet.
Redaktionelle ændringer til præambel
- redaktionel ændring. Ikke til afstemning
§2 medlemskab og organisation
- stk. 1 konsekvensrettelse. Landsorganisation til afstemning senere
punkt. 1.4. til afstemning:
Vedtaget
Punkt 2 til afstemning
Vedtaget
- konsekvensrettelsen i punkt 1. dermed også vedtaget
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§3 lederskab
stk. 1
- alle organisatoriske led en redaktionel ændring
1.1.1. Skriftlig lederaftale
Vedtaget
1.1.2 eksperter uden lederaftale
Vedtaget
2.2. Landskonsulenters og lokalansatte konsulenters indgåelse af lederaftalen
Vedtaget
§4 organisation
Stk. 1 Foreningsbidrag
Vedtaget
Stk. 3: gruppers tilknytning
Vedtaget
Stk. 4
Landsorganisation i stedet for landsforbund
Vedtaget
Hovedbestyrelse indføres som begreb
Vedtaget
4.3. Der optages kun foreninger med navn af KFUM og KFUK
Her indføjes en redaktionel ændring: i eller på …
Vedtaget

§ 5 delegeretmøde
1.1.1. delegerede, som melder sig ud
Vedtaget
1.4. fristen for indbetaling af medlemskontingent
Vedtaget
2.1.2 tilstræbe at der er mindst en delegeret under 30 år
Stemmer for:
122
Stemmer imod: 11
Undlader at stemme:
19
Vedtaget
4.2. særlig taleret til opstillede kandidater
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Vedtaget
5.1. redaktionel ændring
6.1 kønsfordeling på dirigenter
Vedtaget
§6 hovedbestyrelsen
2.5.
Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen
Vedtaget
1.1.
5 kvinder og 5 mænd valgt på én gang
Vedtaget
1.1. 2 kandidater SKAL være under 30 år
Stemmer for:
96
Stemmer imod: 37
Undlader at stemme:
16
Forslaget forkastet
I det endelige vedtægtssæt fastholdes nuværende formulering: at det bør tilstræbes
1.2.

Medarbejderrepræsentant; at det kun er landskonsulenter og
landskontormedarbejdere, der indgår i medarbejderrepræsentationen, at der
skal være indgået lederaftale, og at repræsentanten deltager med
stemmeret.
Vedtaget
1.3.

indsuplering af to medlemmer gøres til mulighed i stedet for pligt – og
kønskvotering afskaffes
Vedtaget
3.1. forslaget bortfalder som konsekvens af forkastelsen af 1.1.
3.1.1. afstemningsregel
Vedtaget

4.1. valg af suppleanter – ændring til 2 suppleanter i alt
Vedtaget
4.2. indsupplering af erstatning for bestyrelsesvalgte medlemmer som mulighed
Vedtaget
5.1. formand og næstformand
Vedtaget.
6.1. skriftlig afstemning udgår i hovedbestyrelsens arbejde
Vedtaget
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6.2. redaktionel ændring
8.10. ajourføring af opgave – redaktionel ændring
8.14 redaktionel ændring

§7 grundlovsændringer
ingen ændringer
§8 Retlige forpligtelser
redaktionel ændring
§9 udgår som forslag. Det hidtidige §10 rykker i nummerering til §9. Ingen
afstemning.
De samlede vedtægter til afstemning
Stemmer for:
Stemmer imod: ingen
Undlader at stemme: ingen
De nye vedtægter vedtaget!

10. Behandling af resolutioner og udtalelser.
Se bilag 10.
Udtalelse om integrationsarbejde i KFUM og KFUK
Jeppe Ostersen, Gellerup: Motiverede KFUM og KFUK i Gellerups forslag til
udtalelse om integrationsarbejde i KFUM og KFUK.

Udtalelsen blev vedtaget med ordlyden ”anden religiøs baggrund end den kristne” i
stedet for ”muslimsk baggrund”.
Resolution om Det mellemkirkelige Råd
Resolutionen blev vedtaget.
Udtalelse om Break the Silence
Resolutionen blev vedtaget.
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11. Eventuelt.
Connie Yilmaz Jantzen, Aalholm: hvem markerer sig på Lands- og
Delegeretmødet? Jeg har ført statistik og har fundet ud af, i alt 52 personer
på talerstolen – af dem var 38 mænd og 14 kvinder – og skønnet er de 41 var
over 30 år og de 11 var under 30 år.
1.formand Carsten Bruhn-Lauritsen takkede for det gode forberedelsesarbejde fra
de delegerede og det skulderklap, de har givet til Hovedbestyrelsen.
Jakob Gade, Thyholm: der var kun så få unge på talerstolen, fordi der ikke var
saftevand i kaffepausen, så de var tørre i halsen! Ros til dem, der har lavet Landsog Delegeretmødet, for de fastlagte pladser.
Thorkild Kildsgaard Larsen, Aulum: gjorde reklame for OK-støtteordningen, der
giver penge til Ung Uge.
2.formand Kaja Petersen, København takkede Y’s Mens repræsentant Preben
Nielsen, de afgående FB-medlemmer: Thorkild Specht, Bente Petersen, Karin
Møller og Carsten Holmgaard og 1. formand Carsten Bruhn-Lauritsen, der afgik som
formand men fortsætter i Hovedbestyrelsen.
Dirigent Connie Yilmaz Jantzen, Aalholm takkede for god ro og orden.
2. formand Kaja Petersen, København takkede dirigenter, referenter,
stemmetællere, redaktionsgruppe, mødebureauet, pianist, powerpointgruppe,
udstillere, oplægsholdere og deltagere.
Generalsekretær Kirsten Lund Larsen takkede Hotel Nyborg Strand, opfordrede til
at huske evalueringsskemaerne, til at tømme borde og aflevere navneskilte – og
opfordrede til at give en hånd med med oprydningen. Landskontoret holder lukket
mandag.
Den nye Hovedbestyrelse mødes kl. 15.15 i lokale D.
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