Referat fra Landsmødet 2008
Landsmødet blev afholdt på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
11.-13. april 2008.
1.
Valg af landsmødets to dirigenter, referenter og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden for Landsmødet
Ole Thomsen foreslog på HBs vegne Gritt Rhinstrøm Kristensen og Jens Krogh
som dirigenter. De blev valgt med akklamation.
Dirigenterne konstaterede landsmødets lovlige indvarsling.
Udviklingskonsulenterne blev valgt som referenter og lokalt ansatte konsulenter
som stemmetællere.
Valg af redaktionsudvalg
Grith Rhinstrøm Kristensen, Maiken Vesterager, Astrid Bjørg Mortensen og Gitte
Holmgaard blev valgt. Gitte Holmgaard blev senere afløst af Hans Aarestrup.
.
Antal deltagere og stemmeberettigede
Der var 291 deltagere hvor af 150 var delegerede.
I forbindelse med godkendelse af forretningsordenen for mødet var der syv rettidigt opstillede kandidater, som blev foreslået betragtet som valgt på forhånd, idet
opstillingerne har fulgt grundlovens regler om opstilling. Det indgår i forslaget til
forretningsorden, som blev godkendt.
2.
Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i
Danmark siden sidste ordinære Landsmøde.
Skriftlig beretning var udkommet som horYsont 2, 2008. I bilagshæftet forelå
desuden Rapportering på De fem mål som bilag 2, side 12.
I den mundtlige beretning kom Ole Thomsen og Karin A. Vestergaard ind på følgende emner:
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Mål 1 – store sus
Et forslag om Ung Uge hvert år blev nævnt – og der bliver bedt om
deltagernes mening i en workshop lørdag
Mødet flyttet fra Hotel Nyborg Strand for første gang. Efter mødet
ønskes evaluering.
Mål 2 – synlighed
Ny kristendomsprofil
Mediestrategi udarbejdet
Mål 3 – Nutidig forkyndelse
Ung Uge forkyndelse
Børnefestivalen
Ny sangbog undervejs
Mål 4 – lederuddannelse
Moderne lederuddannelse
Mål 5 – flere medlemmer
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Í
Í
Í
Í

Kurven knækket
Eventmedlemskabet
Netklubben.dk
Foreningsportalen

Der kom kun få kommentarer til beretningen, herunder
tak for de ugentlige mannakorn på SMS. Beretningen blev derefter godkendt.

3.
Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i Danmark for
2006 og 2007 samt orientering om KFUM og KFUKs forretninger, jvf. §5.6.3.
Jens Christian Sandbjerg, kasserer, forelagde regnskabet. Regnskabet udviste i
2006 et underskud på kr. 621.000 og i 2007 et underskud på kr. 655.000 Stor
tak til UNITAS Rejser for flotte resultater i de to år.
Under dette punkt blev der også henvist til budgetterne for 2008 – 2010, da
regnskab og budget hænger uløseligt sammen.
I de få kommentarer blev der udtrykt tillid til landsbevægelsens forvaltning af økonomien.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4.
Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af arbejdsplaner
for KFUM og KFUK i Danmark.
Visionen for de kommende år er:
Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud
og at Gud tror på dem
Visionen er opdelt i fire indsatsområder:
Í 1. støtte udvikling og udbredelse af lokale børne- og teen-aktiviteter
Í 2. understøtte distrikts- og landsarrangementer (store SUS) for børn og
teenagere
Í 3. videreudvikle nutidig kristendomsforkyndelse for børn og teenagere
Í 4. gøre det lettere at være forening
HB-medlemmerne gennemgik på skift et indsatsområde.
Debat om visionen
Bjarne Petersen, KFUKs og KFUMs Hovedforening:
Vedr. målgrupper foreslås, at s. 33 l 3-5 slettes, da teksten kan misforstås som
om vi først og fremmest vil nå ’vore egne’. Der ønskes fokus på andre.
Hovedbestyrelsen bekræftede, at dette også var meningen og lovede at tilrette
visionen efter forslaget.
Charlotte Thomsen, Vorbasse:
Dejligt at der gives klart udtryk for vores formål og forkyndelse. Tak for det!
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Visionen blev vedtaget enstemmigt.
Indsatsområderne
1. Støtte udvikling og udbredelse af lokale børne- og teen-aktiviteter
Debat:
Der blev spurgt til hvad begrebet ’unge’ dækker over aldersmæssigt? Der er ønske om at aldersgruppen 17-25 år også indgår i handlingsplanerne.
Desuden kom der en opfordring til, at Y-movie også nævnes, og det blev understreget, at Ten Sing er et vigtigt arbejdsområde.
Afstemning: Indsatsområde 1 vedtaget enstemmigt
2. Understøtte distrikts- og landsarrangementer (store SUS) for børn og teenagere
Debat:
Som kommentar til fastholdelsen af festival-præget på Ung Uge og andre arrangementer, blev det understreget, at man i evalueringerne skal være meget opmærksom på, hvordan de svageste oplever festivalformen. Den frie form er god
for de stærke, men der var mange, der tog hjem fra UU, fordi de savnede fællesskab.
Det blev nævnt, at der er brug for større arrangementer for efterskoleelever,
måske endda på landsplan?
.
Afstemning: Indsatsområde 2 enstemmigt vedtaget
3. Videreudvikle nutidig kristendomsforkyndelse for børn og teenagere
Afstemning: Indsatsområde 3 enstemmigt vedtaget
4. Gøre det lettere at være forening
Afstemning: Indsatsområde 4 enstemmigt vedtaget
5.
Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen.
5.1
Forslag fra HB om påskeindsamling
Forslaget gik på at flytte landslotteriet til fasteperioden op til påske, ændre form
fra lodsedler til skrabelodder og udnytte synergi-effekten ved at kolbe det til påskekollekten og skabe en ny påskeindsamling. Der lægges ikke op til nogen ændring i foreningernes andel af indtægten ved lodsedlerne.
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Det blev nævnt, at der kan være risiko for, at det er de samme mennesker,
der vil
støtte i kirken og købe lodsedler, og at man derfor kunne risikere en samlet
nedgang i indtægten. Til gengæld forventes øget generel opmærksomhed og
bedre muligheder for salg af skrabelodder i lokale forretninger.
Det blev også nævnt, at salgsperioden skal være længere end foreslået, og at
prisen på lodderne bør være højere end 10 kr., som var prisen i 2007.
Forslaget blev vedtaget.
5.2
Forslag fra HB om ændring af aldersgrænsen for eventmedlemskab
Forslaget gik på at hæve grænsen for event-medlemskab fra 25 til 29 år. Baggrunden er et ønske om ikke at skulle skelne mellem deltagere under 30 på arrangementer og ved aktiviteter, der lægger op til event-medlemskab.
Bemærkninger til forslaget:
Í Det skal sikres, at der kan opnås kommunalt tilskud til eventmedlemmer.
Í HB lover at finde en løsning på problematikkerne omkring voksne medarbejderes medlemskab op til revision i den kommende periode.
Forslaget blev vedtaget.
5.3
Valg af foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen
Jens Christian Sandbjerg orienterede om baggrunden for HBs beslutning om at
etablere en UdviklingsPulje.
Flemming Kristensen, Distrikt Aarhus, støttede beslutningen og opfordrede andre
foreninger til at følge distriktets initiativ mht at bevilge midler til puljen.
Der blev opfordret til at opstille kandidater til bestyrelsen for puljen. Valget skete
søndag. Følgende blev opstillet:
Jan Engrob, Carsten Holmgaard, Torkild Kildsgaard Larsen og Bente Ryberg,
Torkild Kildsgaard Larsen, Midtjylland
Carsten Holmgaard, Sydvestjylland
blev valgt til puljebestyrelsen.
6.
Fastsættelse af medlemskontingent og foreningsbidrag, der forfalder den 1.
januar hvert år, samt godkendelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for
de kommende 2 regnskabsår.
Kassereren kommenterede yderligere de udsendte budgetter, der indeholder
forslag om uændrede kontingenter for 2009 og 2010.
Der var ingen bemærkninger til budgettet, som blev godkendt.
7.
Valg af 3 medlemmer til Hovedbestyrelsen samt valg af to suppleanter, dagsordenens punkt 8.
Som nævnt under dagsordenens punkt 1 betragtes de syv rettidigt opstillede kan-
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didater, Bjarke Buhl, Jens Chr. Meldgaard, Tove Haunstrup Møller, Rikke
Rottbøll, Jens Christian Sandbjerg, Ole Thomsen og Karin A. Vestergaard
som valgt.
Følgende kandidater blev opstillet til HB på Landsmødet:
Í
Jakob Holtoug Bjældager
Í
Helene Kjærsgaard
Í
Anni Thusholt Lauritsen
Í
Trine Schmidt
Í
Christian Fredsgaard
Í
De tre førstnævnte blev valgt til medlemmer af Hovedbestyrelsen
De to sidstnævnte er suppleanter i nævnte rækkefølge.
9.
Ændringer i “Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark”
9.1
Forslag fra Hovedbestyrelsen om ændringer til grundloven:
§ 7.1.5.
§ 7.4
§ 7.6.3
§ 8.2.3
ny § 8.2.6
§ 8.4.1.
§ 8.6.1
møder.

(7.1.6)
(7.4)
(7.5.3)
(8.2.3)
(8.4.1)
(8.6.1)

–
–
–
–
–
–
–

vedtaget () = gammel §
vedtaget
vedtaget
vedtaget
vedtaget
vedtaget
HB trak forslaget vedr. beslutningsdygtighed på HB-

Der blev udtrykt forventning fra salen om, at HBmedlemmer prioriterer arbejdet i HB og kun i yderste
nødstilfælde ikke møder op. Derfor skal den nuværende
paragraf om beslutningsdygtighed fastholdes.
§ 8.6.2.

(8.6.2)

– vedtaget

§ 8.8.8.

(8.8.8)

– faldet
Forslaget indebar, at ansættelsen af lokale konsulenter
skulle godkendes af HB på linje med udnævnelsen af
formænd.
– vedtaget

§ ny 8.8.9

Kosmetiske/redaktionelle ændringer: alle vedtaget under samme afstemning
7.1.1 (slået sammen med 7.2.1.2)
7.1.5 (slettet, da der er kommet en ny 7.1.5)
7.2.1.1 (det er gl. 7.1.5 der blot er rykket ned til 7.2.1.1)
7.2.1.2 (slettet, er indeholdt i 7.1.1)
7.5.3 (ændring af paragraf numre)

7.5.4 (ændret til 7.6.3)
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7.5.4 (ændret til 7.6.4)
7.6. (ændret til 7.7.) ændring fra §7 til §9 – husk at indsætte tallet 9.
7.7 (ændret til 7.8)
7.7.1 (ændret til 7.8.1)
7.7.2 (ændret til 7.8.2)
ny 8.8.9
8.8.9 til 8.8.16 ændres til 8.8.10 – 8.8.17
Grundlovsændringerne under samlet afstemning: Vedtaget
10.
Behandling af resolutioner og udtalelser.
Forslag til resolution – Ung Uge hvert år:
KFUM og KFUK i Danmark skal i de kommende to år konstruktivt arbejde videre med afdækningen af fordele og ulemper ved at afholde Ung Uge hvert år.
Motivation:
Í KFUM og KFUK i Danmark har gennem længere tid haft markant faldende
medlemstal
Í Efterskoleelever skal føres ind i eller tilbage til KFUM og KFUK i Danmark
efter efterskolen – dette kan kun lykkes ved at lave det store sus umiddelbart efter at deres efterskoleophold er afsluttet. Efterskole elever er interesserede i at mødes som efterskole i nye rammer, ikke som en geografisk bestemt fraktion af efterskolen. Først når de har oplevet at deres fælles efterskoleoplevelse og alle deres venner kan finde sted indenfor KFUM
og KFUK vil de søge lokalt eller på distriktsplan.
Í Ung Uge skal markere sig som en festival i det danske festival landskab på
lige fod med andre festivaler.
Debat:
Í Bjarke Buhl, Aulum: Som medlem af festivalkomiteen og som lejrchef på
teensommerlejr synes jeg ikke, der skal være Ung Uge årligt, men vi kan
lade os inspirere af formen på Teensommerlejrene – og her mener vi i
Midtjylland, at vi har den bedste og har noget at byde ind med. Så lad os
arbejde videre på det med inspiration fra teensommerlejrene. Vi vil i Midtjylland gerne være med til at udvikle og arbejde på det. Kom gerne og besøg os, så I kan se, hvordan det er, når det arrangeres godt.
Í Leif Ebsen, distrikt Syd: Vi er glade for som det er nu. Vi ser, at de nære
teenlejre er med til at skabe de nære fællesskaber. Det skal blive ved med
at være som det er.
Í Ole Thomsen: HB har ikke taget stilling. Jeg synes, det er en rigtig god ide
at nedsætte en arbejdsgruppe, der ser både på Ung Uge og på det generelle teen-arbejde, også i lyset af at der pt. ikke er et ungeudvalg.
Resolutionen blev vedtaget.

Forslag til udtalelse: KFUM og KFUK i Danmark vil arbejde for en mindre skæv
verden
Martin Kallesen, Internationalt Udvalg, begrundede udtalelsen.
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Baggrund for udtalelsen:
Alle foreninger skal kende til det internationale projekt – det skal have forankring. For at det får det, skal vi have denne vedtagelse på landsmødet, så alle
kan se at landsmødet har taget stilling, og at det både handler om konkret hjælp
til projekter i Indien og om at oplyse om den skæve verden, vi lever i.
Udtalelsen blev vedtaget
Resolutionsforslag: Problem med mangel på HB-kandidater
A. Landsmødet erkender
- at det nu for anden gang i træk er et problem med for få kandidater til Hovedbestyrelsen.
- at manglen på kandidater er en bekrymrende udvikling.
- at vi som landsbevægelse dermed har et demokratisk problem.
- at de delegerede og dermed lokalforeningerne i sidste ende er ansvarlige for
situationen.
- at der skal tænkes mere langsigtet, bl.a. ved at skabe større interesse for Hovedbestyrelsens arbejde.
- at de lovændringsforslag, som er indkommet på landsmødet, ikke grundlæggende vil ændre ved problemstilligen med for få kandidater.
B. Landsmødet foreslår
- at situationen analyseres af den kommende hovedbestyrelse.
- at der evt. nedsættes en arbejdesgruppe som kan komme med forslag til forbedringer til fremtiden.
- at skabe interesse for de muligheder og den indflydelse man som forening og
enkelt person kan have på landsbevægelsen, herunder Landsmøde og Hovedbestyrelse.
- at der tages de nødvendige tiltag for at sikre kampvalg til næste landsmøde.
- at processen omkring valg til Hovedbestyrelsen, hvor rettidigt opstillede kandidater automatisk er valgt ved manglende kampvalg, bør eftertænkes, da denne procedure udhuler både HB-medlemmernes mandat, men også selve landsmødets
relevans.
Forslag stillet af: Århus Midtby
Begrundelse: Århus Midtby ser det som et tankevækende tegn, at der er for få
kandidater til Hovedbestyrelsen. I lyset af at der også ved forige landsmøde heller
ikke var kandidater nok, ønsker vi, at landsbevægelsen tager problemet op og
overvejer, hvorvidt dette problem er skyldes manglende indsigt i Hovedbestyrelsens arbejde, om det er for ressourcekrævende arbejde eller mere grundlæggende strukturelle ting.
En yderligere motivation for at stille forslaget, er, at de indkomne lovændringsforslag på denne baggrund er et udtryk for ”brandslukning”, hvilket vi dog erkender
kan være nødvendigt. Men her efterlyser vi en mere grundig proces, som skal
fremme interessen for Hovedbestyrelsens arbejde.
Vi vil gerne eksplicit nævne, at vi ikke ser dette som udelukkende Hovedbestyrelsens opgave. De er dog nærmest til det. Men bevidstgørelsen af
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det vigtige arbejde i Hovedbestyrelsen hviler i ligeså høj grad på de enkelte
lokalforeninger.
Afstemning: Resolutionen blev vedtaget
11.
Eventuelt
Í KEAV orienterede om KFUKs jubilæumsfejring 4.-5. oktober i København
Í Christian Jessen bragte en hilsen fra Y’s Men Region Danmark.
Í Orientering og applaus fordi Silkeborg holder Børnefestival 2010
Í Orientering om Y-Movie og vinderfilm fra Teenevent
Í Orientering om Børnedisko
Í Ikast inviterede andre foreninger til at deltage på TtT lokalt. Der er 25
pladser i alt.

Mundtlig evaluering af mødet:
Í Der blev efterlyst en bedre præsentation af HB-kandidaterne
Í Der var ønske om, at det bliver muligt at komme med udtalelser/resolutioner senere end lørdag kl. 17, f. eks. søndag kl. 12.
Í De var også ønske om, at det det bliver tydeliggjort hvad en resolution/udtalelse er i forhold til et normalt fremsat forslag til dagsordenen.
Í Der var frustration over, at det var meldt ud, at landsmødedeltagere ikke
havde taleret ved dagsordenspunkter. Praksis har hidtil været anderledes.
Í Der blev efterlyst oplæg til mere debat, og emner med mere ’kød på’ til
beslutninger.
Í Kommentarer til stedet: Det er uhensigtsmæssigt at spise i samme lokale,
hvor der holdes møde. Vi sad for tæt – hvor skulle de 100 ekstra deltagere, vi gerne ville have til at deltage, være henne?
Tak
Í

Formanden, Ole Thomsen, takkede dirigenterne for god mødeledelse samt
alle involverede for at have medvirket til Landsmødet 2008.
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