Referat fra Landsmødet 2010

Landsmødet blev afholdt på Nyborg Strand 30. april – 2. maj 2010.
1.
Valg af
Landsmødets to dirigenter, referenter og stemmetællere samt godkendelse af
forretningsorden for Landsmødet
Formanden, Ole Bjerglund Thomsen, foreslog på HBs vegne Signe Bo og Kristian
Simonsen.
Han orienterede samtidig om at Signe kan være inhabil under punktet om valg til
HB, da hun er kandidat til HB. I det tilfælde overtager Kristian dirigentposten.
Som referenter valgtes lands- og lokaltansatte konsulenter.
Som stemmetællere valgtes lokalt ansatte konsulenter.
Valg af redaktionsudvalg:
Signe Bo
Erik Vad Brændgaard
Jakob Bjældager
Anne Klemmed Meldgaard
Bessie Rauff (sekretær)
Forretningsorden:
Dirigenterne gennemgik forretningsordenen, hvoraf det fremgår, at der ikke er
nok kvindelige kandidater til valg til HB, hvorfor der er åbnet muligheder for at der
kan opstilles kandidater på Landsmødet. Forretningsordenen blev godkendt.
Antal deltagere og stemmeberettigede:
Der var 241 deltagere og 141 delegerede.
2.
Hovedbestyrelsens beretning for 2008 - 2009
Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i
Danmark siden sidste ordinære Landsmøde. Skriftlig beretning udsendt som
horYsont 2/2010.
Formand og næstformand aflagde beretningen med følgende overskrifter.
KFUM og KFUK vender tilbage
Í Med go’ økonomi
Í Til at mødes med gejst
Í Til Nyborg Strand
2008-10 var en arbejdsperiode med bl. a:
Í Puls
Í En ny hjemmeside
Í En portal
Í Udviklingspuljen kom i gang
Í Mok blev sendt på pension og vi fik plads til Rune, Rikke og Rasmus
Í Et nyt kristendomsspil bliver’ lige nu lanceret: To brød og fem fisk. Med
dette spil er vi i ”gulvhøjde” med børn og unge.
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Rapportering på vision og handlingsplaner 2008-2010.
Fire foreninger, Aulum, Vejle, Næstved og Aalborg fortalte kort om, hvad
visionen havde betydet for foreningerne.
Kommentarer til beretningen fra bl. a.:
Bjarne Petersen, Hovedforeningen: Tak til HB for at prioritere de lokalt ansatte.
Katastrofalt, at så få foreninger er repræsenteret på Landsmødet (57 ud af ca.
170).
Edel Kjær Pedersen, Haslev: Glad for samarbejdet med efterskolerne og for visionen.
Søren Jellesmark, Aulum: Større kendskab til landsbevægelsen ønskes. Der er
for stor afstand mellem landsbevægelse og foreninger.
Beretningen blev godkendt.
3.
Årsregnskab for 2008 og 2009
Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i Danmark for 2008
og 2009 samt orientering om KFUM og KFUKs forretninger, jvf. §5.6.3.
Regnskabsoversigt findes i horYsont 2/2010 på side 36 og 37.
Bilag 03 indeholder regnskab med specifikationer.
Kassereren, Jens Christian Sandbjerg, aflagde regnskab for årene 2008 og
2009.
Følgende områder blev berørt i relation til det store underskud i 2008:
Í Hovedårsagerne til resultatet blev i hovedtræk gennemgået.
Í Ændret praksis med hensyn til budgettering af forretningernes resultater.
Der budgetteres først med resultater, når de kendes.
Í De ustyrbare indtægter (arv og midler fra nedlagte foreninger) medtages
først i budgetterne, når tallene kendes, og indtægtsføres over de kommende tre år.
Í Nedskæringen i medarbejderskaren i marts 2009, som er tilendebragt
fuldt ud medio maj 2010.
Til regnskabet for 2009 blev der knyttet følgende kommentarer:
Í Overskud på 2,2 mio. inden indregning af overskud fra forretningerne.
Í Flot resultat for indsamlede midler og stor tak til de foreninger, der har bidraget med ca. 1 mio. kr. i gaver
Kassereren takkede alle, der har hjulpet os godt igennem krisen.
UdviklingsPuljen blev nævnt og der blev sagt tak til Distrikt Århus og Holbæk, der
har doneret i alt kr. 750.000 til puljen.
Regnskaberne blev godkendt.
4.
Visioner og målsætninger
Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af arbejdsplaner
for KFUM og KFUK i Danmark.
De fire indsatsområder med målsætninger for hvert enkelt område blev præsenteret fredag eftermiddag med henblik på egentlig behandling lørdag.
1.
Foreningerne – udvikling af børne- og ungeaktiviteter
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2.
3.
4.

Distrikts- og landsarrangementer (store sus) for børn og unge
Nutidig kristendomsforkyndelse for børn og unge
Forenings- og medlemsservice

Behandling lørdag formiddag:
Indsatsområde 1:
Målsætningerne:
1.a:
Konceptgruppen skal sammen med de stående udvalg sikre udarbejdelse af koncepter for godt klubarbejde for børn og unge og have dem klar til brug og markedsført inden starten på sæsonen 2011-12. Alt materiale lægges på internettet.
1.b:
Alle foreninger, der har brug for det, får støtte fra udviklingskonsulenter indenfor
de næste to år med henblik på at udviklet relevante tilbud til deres lokalområde.
Udviklingskonsulenterne bruges primært indenfor deres fagområder – børn, unge, kristendom, kurser/lederuddannelse, kommunikation og internationalt arbejde.
Vedtaget.
1.c:
Lokale foreninger og landsorganisation skal sammen sikre, at unge mellem 13 og
18 år får en oplevelse af, at de kan gøre en forskel ved at engagere sig i KFUM og
KFUKs beslutningsprocesser, både lokalt og på landsplan.
Der var indkommet et ændringsforslag til målsætning 1.c: De 13 – 18 åriges deltagelse i demokratiet skal øges.
HB kunne tilslutte sig dette forslag.
Ændringsforslaget vedtaget.
1.d:
Det internationale arbejde skal opretholdes i samme økonomiske omfang.
Det internationale arbejde skal være en naturlig integreret del af det lokale arbejde i KFUM og KFUK.
Det varige engagement med KFUM og KFUK i de palæstinensiske områder skal
opretholdes.
Vedtaget.
Indsatsområde 2:
Målsætningerne 2.a og 2.b blev vedtaget med den tilføjelse, at den tidsmæssige
placering af TeenEvent ikke er endeligt fastlagt.
2.a:
TeenEvent skal udvides både mht deltagere og dage og blive et sted, hvor klubber
og efterskoler skaber tradition for at sende teenagere og ledere hen. På længere
sigt skal det også indgå som et af tilbuddene fra ”Folkekirkens Konfirmandcenter”.
Vedtaget.
2.b:
Kontakten med efterskolerne på landsplan fastholdes gennem møder, repræsentation og lancering af tilbud om Ung Uge, TeenEvent og lederuddannelse (Efterskolekursus).
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Kontakten mellem foreninger/distrikter og efterskoler lokalt skal understøttes gennem udbredelse af initiativ fra distrikt Syd og Trekanten.
Vedtaget.
Indsatsområde 3:
3.a:
Målgruppen 15-25-årige vil blive prioriteret mht udvikling af nye forkyndelsesmaterialer.
3.b:
Klubledere i KFUM og KFUK skal til hver sæson kunne hente hjælp og inspiration i
et materiale med inspiration til nutidig forkyndelse i sammenhængende forløb.
3.c:
KFUM og KFUKs kurser og lederuddannelsestilbud skal i højere grad rumme tilbud om inspiration, refleksion over egen tro og hjælp til forkyndelse i arbejdet
med børn og unge.
3.d:
www.detmedgud.dk skal udvikle en ny interaktiv, brugervenlig version, finansieret
af eksterne midler.
KFUM og KFUKs egen kristendoms-side skal også gøres mere enkel og brugervenlig.
Alle fire målsætninger blev vedtaget.

Indsatsområde 4:
4.a:
DUFs rådgivning og inspiration formidles videre som effektiv bistand til foreningerne gennem landskonsulenter og landskontor.
Foreningerne forholder sig aktivt til deres kommune og sikrer sig gode forbindelser og alliancer.
4.b:
Lokale medier skal tilbydes flere og mere værdibetonede historier om KFUM og
KFUKs arbejde.
Praktisk hjælp skal tilbydes alle foreninger i forhold til lokalt pressearbejde.
4.c:
Portalen skal gøres mere brugervenlig og skal anvendes som regelmæssigt redskab af alle foreninger med igangværende aktiviteter.
De tre målsætninger blev vedtaget.
5.
Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen.
5.1
Forslag fra Herning vedr. opkrævning af deltagerbetaling til arrangementer
Der var indkommet et ændringsforslag fra Martin B. Skafsgaard Silkeborg:
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”Forslag til udvidelse af procedure vedrørende betalingsmåde for deltagelse i kurser og lejre
1. Deltagerne ledes efter tilmeldingen på nettet over på en betalingsside,
hvor der kan betales med en række forskellige kort.
2. Forslag til udvidelse:
På betalingssiden kan foreningsstilknytning vælges, således eventuelt tilskud
fra lokalforeningen fratrækkes før, der betales med betalingskort.
Kriterier og størrelse for tilskud for linkes til foreningens relevante parametre.”

Hverken ændringsforslaget eller det oprindelige forslag blev vedtaget, men HB
tilkendegav, at ville nedsætte et udvalg, der kan se på hvordan man bedst muligt
kan håndtere deltagerbetaling, således at kassererne kan blive aflastet.
5.2
Forslag fra Hovedbestyrelsen om nedsættelse af FremtidsForum
Hovedbestyrelsen foreslår, at der nedsættes et ad hoc Fremtidsforum, som i
løbet af de næste to år skal se 10 år frem i KFUM og KFUKs liv og bistå den
kommende Hovedbestyrelse med at udarbejde forslag til en 2020 strategi for
organisationen.
Forslaget blev behandlet søndag formiddag.
Stikord fra salen
Hvad er godt i KFUM og KFUk (bedste forandring)
Í Fede rammer for klubarbejdet i Ikast
Í Udvidelse af Ten Sing Midtjylland. – fra 2 til 20
Í Cafe S@fe, Save@Friend – udvikling af projekt i Esbjerg
Udfordringer i KFUM og KFUK
Í Opgør med mødeformer og andet der ikke længere giver mening i foreningerne
Í Samfundsfunds tendenser hvor vi nyder er en udfordring
Í En klar profil er en udfordring – visionen er et skridt på vejen
Í Fastholdelse af ikke ”gamle” KFUM og KFUK’ere.
Í Hvad er det for en historie vi fortæller?
Í Udfordring i forhold itl diskomedlemmerne.
Í Efterskolerne og lærerne derpå.
Konkrete forslag
Í børneTV
Í sammenlægning af små foreninger
Í koncertrække – lidt ala grønkoncert
Í være mere proaktive i forhold til biskopperne
Í kurser og lign videreudvikling og allerede gode ting
Der var indkommet to ændringsforslag: Et fra Bjarne Petersen, Hovedforeningen
og et fra redaktionsudvalget vedr. sammensætningen af et FremtidsForum.
HBs forslag: 2 foreningsrepræsentanter, 2 HB-medlemmer, 2 ansatte og et eksternt medlem.
Bjarne Petersens forslag: 1 HB-medlem, 1 ansat, 4 frivillige og et eksternt medlem.
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Redaktionsudvalgets forslag: 2 HB-medlemmer, 1 ansatte og 4 frivillige
samt et eksternt medlem.
Ændringsforslaget fra redaktionsudvalget blev vedtaget.
HBs forslag om at nedsætte et FremtidsForum blev med ovenstående ændring af sammensætningen vedtaget.
5.3
Forslag om prioritering af PULS-indtægter
HB havde fremsat tre forslag som Landsmødet skulle vælge mellem:
1.
Særlig indsats for familiearbejdet
2.
Særlig indsats for 18 – 30 årige
3.
Genopbygning af egenkapitalen
Poul Erik Bollerup og Maria Steffansen, Herning havde fremsat et ændringsforslag til HBs forslag 1 om, at der skulle fokuseres på aleneforældretilbud/udvikling
af tilbud til forskellige former for familiekonstellationer.
Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.
HBs forslag om særlig indsats for 18 – 30 årige blev vedtaget.
5.4
Forslag om øget samarbejdet med FDF
KFUM og KFUK i Danmark skal i den kommende arbejdsperiode afprøve nye
samarbejdsmuligheder med FDF – Frivilligt Drenge- og Pigeforbund.
Bilag 10
Følgende blev kommenteret og besvaret:
Í
Graden af samarbejde
Í
Fælles teologisk profil
Í
Fælles internationale projekter set i relation til vores tilknytning til YMCA
og YWCA
Í
Fastholdelse af KFUM og KFUKs identitet i forhold til FDFs
Forslaget fra HB blev godkendt.
5.5
Forslag fra Hovedbestyrelsen om pilotprojekt med kristne nydanskere
Under forudsætning af, at der skaffes eksterne midler til en tidsbegrænset konsulentstilling vil KFUM og KFUK gennemføre et pilotprojekt for at inkludere kristne
nydanskere i foreningsarbejdet.
Bilag 11
Ændringsforslag fra Henriette Lynderup, Sundbyerne om at tage ordet ”kristne”
ud af forslaget med en begrundelse, at det ville lettere at søge fondsmidler til projektet.
Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.
HBs forslag blev vedtaget.
5.6
Valg af to foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen
De på sidste Landsmøde valgte repræsentanter, Torkild Kildsgaard Larsen og
Carsten Holmgaard, er villige til genvalg.
Der var ikke indkommet andre forslag. De to kandidater blev valgt.
6.
Fastsættelse af medlemskontingent,
der forfalder den 1. januar hvert år, samt godkendelse af budget for KFUM og
KFUK i Danmark for de kommende 2 regnskabsår.
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HBs forslag til kontingentsatser og budget for 2011 og 2012 blev vedtaget.
Kontingentsatserne for 2011 og 2012 er:
Børn
kr. 175,
Unge
kr. 200,Unge Voksne
kr. 330,Voksne
kr. 625,Eventmedlemmer
kr. 55,-

7.
Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen
Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen
Annie Engrob Knudsen
Bjarke Buhl
Edel Kjær Pedersen
Gitte Malene Berle
Jens Christian Sandbjerg
Natashia Peterson
Ole Bjerglund Thomsen
Signe Bo
Simon Rasmussen
Søren Jellesmark
Der blev afleveret 139 stemmesedler hvor af 137 var gyldige.
8.
Valg af suppleanter
Allan Bergholt
Gitte Lykke Leth
blev valgt som suppleanter.
9.
Ændringer i “Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark”
Ingen ændringer
10.
Behandling af resolutioner og udtalelser
Resolution i forhold til kontingenter stillet af Anne Katrine Fredhold Lund:
Hovedbestyrelsen skal i forbindelse med den næste økonomiske tænketank genoverveje kontingentfordelingen, med henblik på at øge medlemstallet, men samtidig sikre økonomien.
KFUM og KFUK har under 1000 medlemmer i alderen 19-30 år.
Det er tankevækkende, at kontingentet for Unge Voksne er næsten dobbelt så højt
som kontingentet for de unge (12-19-årige). Det kan være et farligt tidspunkt at
lade kontingentet stige, da det netop er i denne alder, at man selv skal til at klare
det økonomiske. Måske er den unge ved at flytte hjemmefra, i gang med uddannelse og har måske i forvejen ikke megen tid til KFUM og KFUK, og kan fristes til
at melde sig ud.
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Kontingentet opdeles mellem børn og unge, men forskellen på satserne
er kun 25 kroner - er denne opdeling overhovedet nødvendig?
Børnene og de unge betaler laveste medlemskontingent – eller deres forældre gør, hvilket netop kunne være grundlag for at sætte denne op. dette vil
selvfølgeligt kunne presse enkelte børnefamilier. Måske kunne en løsning være
at indføre studie- og familierabat, som eksempelvis sportsforeninger gør.
Mange spørgsmål, udregninger og overvejelser gør, at denne resolution er kommet til. Kan vi gøre kontingentet mere hensigtsmæssigt? Kan kontingentet tilpasses de nye udfordringer og livsfaser, vi står over for.
Derfor skal Hovedbestyrelsen i forbindelse med den næste økonomiske tænketank, genoverveje kontingentfordelingen med henblik på at øge medlemstallet,
men samtidig sikre økonomien
Resolutionen blev vedtaget.
11.
Eventuelt
Kirsten Lund Larsen orienterede yderligere om Folkekirkens Konfirmandcenter,
der er et nyt projekt, med FDF, KFUM og KFUK, TPC (Teologisk Pædagogisk Center) og Y’men Region Danmark som initiativtagere.
Diverse ”reklamespots” for kurser og arrangementer.
Carsten Holmgaard opfordrede til, at landsmødedeltagerne er ordentligt forberedt
inden man kommer på landsmødet.
Carsten Holmgaard opfordrede desuden til, at foreningerne sender spændende
ansøgninger til UdviklingsPuljen.
Formanden takkede dirigenterne for god mødeledelse.
Tak til den afgående næstformand Tove Haunstrup Møller.

Referatet godkendt:
København, 3. juni 2010
Signe Bo

Kristian Simonsen
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