Referat fra KFUM og KFUKs Lands- og Delegeretmøde
den 26.-28. april 2002 på Hotel Nyborg Strand
Åbning af mødet
Mødet blev åbnet af Margith Pedersen.
Antal delegerede: 211
Antal landsmødedeltagere: 200
Antal børn: 15
Deltagere i alt: 426

1. Valg af Delegeretmødets 2 dirigenter (af hver sit køn), referenter
og stemmetællere
FBs forslag til dirigenter:
Connie Yilmaz Jantzen, København
Jørgen Ringgaard, Farum
Dirigenterne blev valgt med applaus.
FBs forslag til referenter:
Bent Bojer Harregaard, København
Katrine Hermansen, København
Tina Pedersen, København
Referenterne blev valgt med applaus.
Dirigent Connie Yilmaz Jantzen konstaterede lovlig indvarsling af Delegeretmødet og oplæste
dagsordenen. Connie Yilmaz Jantzen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der var en
datofejl i indkaldelsen i horYsont i januar, men at mødet forud herfor havde været indvarslet
med korrekt dato – og delegeretmødet betragtes fortsat som lovligt indkaldt og varslet. Ingen
indvendinger herimod.
I bilaget til dagsordenens punkt 7 er der sket ændringer, idet to af de opstillede kandidater har
trukket deres kandidatur; Maggie Bräuner, Gandrup og Morten Pedersen, Valby.
Fællesbestyrelsen har i stedet opstillet Karsten Høgild, Århus. Der er således kun opstillet det
nødvendige antal kandidater og derfor vil der ikke blive afholdt nogen egentlig valghandling
under dagsordenens punkt 7. Til gengæld vil det indtil lørdag den 27. april kl. 19 være muligt at
opstille kandidater til posterne som suppleanter.
Indtil nu er der kommet 2 forslag, jvf. dagsordenens punkt 10. Fra FB: Udtalelse om Israel og
Palæstina og om Unge og Kirke, ligger i de poser, som er uddelt til alle.
Endvidere læste Connie Yilmaz Jantzen forslag til forretningsorden op, som var udsendt med
Lands- og Delegeretmøde materialet; i forhold til det udsendte ønsker dirigenterne mulighed for
af behandle punkt 7 og 8 hver for sig, såfremt der opstilles mere end 4 kandidater til
suppleantposterne. Fristen for forslag til udtalelser og resolutioner er ligeledes lørdag den 27.
april kl. 19.
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Connie Yilmaz Jantzen gjorde også opmærksom på, at det ikke er muligt at stille forslag til
grundlovsændringer.
Ingen bemærkninger hertil fra delegeretforsamlingen. Forretningsorden blev godkendt.
Valg af stemmetællere:
FBs forslag til stemmetællere:
Esther Jensen – stemmetæller boss – protokolfører
Anette Kongstad
Erik Villy Rasmussen
Flemming Schrøder
Kenneth Degnbol
Kim Heldgaard
Kirsten Davidsen
Marianne Skovgaard Nielsen
Kristian Brogaard
Mie Juul Harregaard
Miriam Munksgaard
Stemmetællerne blev valgt med applaus.
Valg af redaktionsgruppe til indkomne forslag og lovændringsforslag:
FBs forslag til redaktionsgruppe:
1. Mette Sig Pedersen, Århus
2. Peter Vibe, Haderslev
3. Bente Pedersen, Fællesbestyrelsen
4. Jørgen Ringgaard, dirigent
5. Katrine Hermansen, sekretær for redaktionsgruppen
Redaktionsgruppen blev valgt med applaus.

2. Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for
KFUM og KFUK i Danmark siden sidste ordinære
Delegeretmøde.
Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere før mødet. Nedenstående følger den
mundtlige beretning ved Kristian Ahle Jensen og Kaja Petersen:
Fælles indledning:
Ung Uge, Børnefestival, Ten Sing Festival, Singlearrangement, Voksenstævner, Unge Voksnestævner, Familielejre og mange flere gode ting – som vi ikke vil høre med om i denne omgang,
selvom det var vigtige dele af perioden.
Kristian Ahle Jensen fortsatte:
Strukturevaluering
”Foreningerne kan klare sig uden Fællesbestyrelsen, men kan Fællesbestyrelsen klare sig uden
foreningerne?” Sådan lyder det lidt halv surt fra en foreningsformand, der har deltaget i
evalueringen af KFUM og KFUK’s struktur.
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Ved Lands- og Delegeretmødet i 1996 blev en ny struktur vedtaget i KFUM og KFUK.
Forslaget lagde vægt på:
• At styrke foreningerne
• At skabe kort afstand mellem klubber, foreninger, landsudvalg og Fællesbestyrelse
• At gøre strukturen fleksibel
• At gøre bedst mulig brug af frivillige og lønnede medarbejdere
• At sikre græsrodsarbejdet gode vilkår og opmuntre til medansvar
For at opnå det blev det bl.a. besluttet:
• At nedlægge kredse og regioner, så der kun eksisterer to demokratiske led (foreninger og
landsbevægelse)
• At oprette 16 distrikter til at fremme foreningernes samarbejde
• At ændre strukturen for lønnede medarbejdere og bl.a. oprette en dækning af sekretærer i
alle distrikter (minimumsdækning)
• At ændre landsudvalgenes opbygning og ansvarsområder
• At sætte fokus på lederuddannelse og pionérarbejde
Fællesbestyrelsen har nu evalueret strukturen og fået mange forskellige tilbagemeldinger.
Vi tror det var en rigtig beslutning, at lancere en minimumsdækning til at køre distrikterne i
stilling. 1/3 sekretær er ikke nogen herregård, men det har dog givet stor inspiration til at få
distrikts-strukturen til at fungere. Flere steder har distriktet selv skudt penge i sekretærkassen,
og herved fået normeringen hævet. Dette har vi kaldt for opnormering. Det har dog vist sig
meget vanskeligt at være arbejdsgiver, når Fælleskassen (KFUM og KFUK i Danmark) betaler
1/3 og distriktet resten. Men hvad så hvis sekretærprojektet løber tør for penge, eller hvis
PU/FB bestemmer en anden minimumsdækning? FB besluttede at arbejde væk fra
opnormerede stillinger, men med et meget langt opsigelsesvarsel.
Hvad kommer det til at betyde i foreninger og distrikter?
At man ved lokale sekretærprojekter klart må overveje, hvordan man syer projektet sammen.
1. kan man definere og økonomisk ”løfte” en hel stilling
2. er det muligt at søge og ansætte en medarbejder på nedsat tid
3. kan man tænke flere parter (ejere) ind i et sekretærprojekt (flere distrikter – foreninger –
andre KFUM el. KFUK organisationer)
Det er Fællesbestyrelsen opfattelse, at lokale indsamlingsprojekter har givet sammenhold og
arbejdsglæde. Hermed en stor opfordring til at fortsætte lokale ansættelser.
Brugen af lønnede ressourcer var også en vigtig del at strukturevalueringen. Hvilke opgaver er
de vigtigste for ansatte. Hvad skal en sekretær beskæftige sig med, og hvad skal en sekretær
absolut ikke røre? Vore medarbejdere har mange forskellige kvaliteter, og nu da distrikterne var
kørt i stilling måtte vi nydefinere sekretær-rollen. Det blev hurtigt klart, at følgende 3 områder
skulle opprioriteres:
Opstart af nyt arbejde – nye foreninger
Lederuddannelse
Foreningsudvikling
Når dette var afgjort, måtte vi samtidig revurdere vore ansattes titel. De opgaver der skal bruges
mest energi på er konsulent opgaver. Derfor er det en naturlig konsekvens, at vi ændrer vore
ansattes (sekretærens) titel på dette Lands- og Delegeretmøde. Vi er samtidig klar til at gå et
skridt videre og vil oprette landsdelkonsulentstillinger. Det kan være vældig vanskelig at operere
med 33%, 25% eller 18% til hvert distrikt, så vi vil arbejde hen imod nogle ”hele” stillinger med
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et større geografisk arbejdsområde – men stadig med mulighed for at koble en
landsdelskonsulent med en landsopgave.
Vi ved det kan være vanskeligt, både for konsulenten og for jer ude i foreningerne, at følge med
i omlægninger der pågår, men Fællesbestyrelsen er meget bevidst om at definere nogle
præcise arbejdsopgaver, i forhold til de udfordringer vi ser.
Hvorfor skal de hedde konsulenter?
Fordomme:
1. Det er rart at have en sekretær til at samle trådene
2. At sekretæren udfylder alle huller i foreningen og i landsudvalget
Fakta/fremtid:
1. De frivillige klarer selv daglig drift
2. Konsulenten arbejder primært med udviklingsopgaver
3. Konsulenten bærer viden og opgaver fra landsbevægelsen over i landsudvalg eller forening
4. Ansvaret for et projekt eller en opgave ligger ikke hos konsulenten, men hos den frivillige
5. Der må accepteres en højere kvajekvote i fremtiden
6. Sammenligning med en ”landbrugskonsulent”
Hvordan er fødslen så gået med de 16 nye distrikter?
Den generelle mening har været, at den nye geografiske inddeling er fornuftig. Dog har der i
Distrikt Østersøen været en del frustrationer over de meget store afstande. Helt galt har det
været på Bornholm, hvor man meget klart ønskede at blive overflyttet til Københavns distriktet.
Vi har været i dialog med foreningerne på Bornholm og har taget deres ønske til efterretning –
jo for også Københavnerne sagde OK. På trods af de store afstande på Sjælland, har vi valgt at
holde fast i Distrikt Østersøen som et distrikt, da der ikke bor så mange medlemmer i området.
Med distriktsstrukturen blev de gamle kredsbestyrelser arbejdsløse eller overflødige. Mange af
disse meget engagerede mennesker tog plads i de nye distriktsorganer: KA – børneudvalg –
ungdomsudvalg eller andet. Med den nye struktur fik vi kun to led: foreningen og
landsbevægelsen. Jeg tror, vi kom til at mangle den ressourcegruppe, som f.eks. kunne sørge
for delegerede til delegeretmødet eller som kunne hjælpe naboforeningen, der var i akut
overlevelseskrise. Det er mit håb, at vi i vores distriktsstruktur kan have det overblik og
overskud, der kan løfte svage foreninger.
Om information fra landsbevægelsen
Der var tilsyneladende mange folk i forskellige distriktsudvalg, der manglede nogle
informationer fra FB eller fra de respektive landsudvalg. Det har vi lyttet til, og indført
abonnementsordninger for relevant materiale.
Antallet af delegerede er faldet voldsomt de senere år, og det er muligt, at den nye struktur
bærer noget af skylden. Omvendt er vi meget opmærksomme på, at unge mennesker ikke er
særligt tændte på det repræsentative demokrati. Vi har i dag alt for mange foreninger, der ikke
lader sig repræsentere. Hvad kan vi gøre for denne gruppe? Skal Lands- og Delegeretmøde
deltagelse være gratis, eller skal vi overveje i løbet af få år, at give samtlige medlemmer taleog stemmeret, og hermed nedlægge det repræsentative demokrati?
Formandsmøde i Århus
Det sidste jeg vil sige angående strukturevalueringen er formandsmødet vi har ca. 3 mdr. før
Lands- og Delegeretmødet. Vi prøvede i år at arrangere ét centralt placeret møde i Århus i
modsætning til tidligere 4 decentrale møder. Det var en god oplevelse at være sammen fra hele
landet og mærke ”suset” (landsbevægelses stemningen). Vi har endnu ikke evalueret dette
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møde, men jeg tror da, der er gode chancer for, at vi får et decentralt midtvejsmøde i 2003 (4
steder) og ét landsdækkende møde i 2004.
Samarbejdet med skolerne
KFUM og KFUK har et kært barn, der hedder vore skoler. Vi glæder os over et konstruktivt
samarbejde med mange af skolerne. Her er der gang i udviklingen af mange aktiviteter og
fornyelse af lederuddannelsen. I skolemiljøet bliver grænserne prøvet af, og mange af eleverne
er kommende ledere i ung. Arbejdet.
En helt ny skole på Lystrup Have, starter op til august, og vi siger velkommen til jer i
skoleflokken. På Lystrup Have er Y-Mens bevægelsen og KFUM og KFUK gået sammen som
bagland. Vi glæder os over denne konstellation, og ønsker jer Guds velsignelse over arbejdet.
Endnu en ny skole er på vej i Finderup i Skjern kommune, med det samme bagland.
Kaja Petersen fortsatte den mundtlige beretning:
Medlemssituationen
Igennem en længere har vi haft en støt og rolig medlemstilbagegang - også det sidste år. Og
desværre har tilbagegangen nu bredt sig til de voksne også.
Se her kunne jeg jo trække vejret dybt - holde en kunstpause - og så kunne vi hyle over det i
kor MEN det tror jeg ikke vil ændre ret meget i medlemstallet - i bedste fald hjælper det ikke på
noget som helst - og i værste fald bliver vi små deprimerede - så vi dropper hyleriet.
Jeg vil vise nogle tal for jer.
Allerhelst ville jeg vise en graf, der viste hvor mange der var indmeldt og hvor mange der var
udmeldt i det enkelte år - men det kan vores "mini-Amanda" på landskontoret desværre ikke
lige klare p.t. Men denne graf ville have vist at vi ikke kun har udmeldingerne - men at vi har et
MEGA-STORT flow i medlemsflokken - altså mange IND - men flere UD. Så hvis vi bare kunne
gøre det lidt mere interessant at blive hos os - ja, så kunne vi faktisk nemt bevæge os fra
tilbagegang til status eller fremgang. F.eks. 1 årige konfirmandklubber kunne fortsætte som
ungdomsklubber - lyder det ikke nemt, når jeg står heroppe og siger det - men jeg ved godt at
så enkelt er det ikke al tid.
Ungdomsdemokrati
Det er vi ikke gode nok til i KFUM og KFUK. Eller jeg håber, at jeg kan rette det til: det er vi ikke
gode nok til på landsplan. For måske - og forhåbentligt ser det meget bedre ud i de lokale
sammenhænge - i foreningerne og i klubberne. Her er de unge forhåbentligt med i en
demokratisk proces omkring det, som de selv er en del af.
På landsplan må vi konstatere at vi har meget at lære og at arbejde med endnu. Vi har igennem
en periode haft et Ungdomsråd - valgt af og blandt de unge på UngdomsLandsMødet 2000. De
har gjort et rigtig godt stykke arbejde - en STOR TAK til jer for jeres engagement og
ihærdighed.
UngdomsLandsMødet januar 2002 blev desværre aflyst pga. alt for få tilmeldte. Deltagerantallet
i 2000 havde været så lavt at aflysning blev overvejet - i 2002 blev tallet så endnu lavere derfor blev det denne gang aflyst. Hvordan laver vi demokrati KFUM og KFUK , hvor også de
unges fingeraftryk bliver synlige ? Hvilken form skal det have? Vi har en arbejdsopgaven foran
os - og et af de steder hvor ungdomsdemokrati helt naturligt vil fylde meget er i det forhåbentligt - kommende ungdomsprojekt DO IT , som I vil høre meget mere om inden I får lov
at forlade Nyborg Strand på søndag. Både demokrati og DO IT får I mulighed for at fordybe jer
mere i, i nogle af de valggrupper, som I senere kan vælge.
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Så vær med i processen både her på Lands- og Delegeretmødet - og når I kommer hjem. Vi er
MEGET modtagelige for indspil både her og senere.
Nye Medlemsformer
Mange af os der sidder her er kommet ind i bevægelse på traditionel vis - nemlig via en klub
eller lignende, hvor vi er blevet medlem. Det er vi fordi det hidtil har været MÅDEN at blive og
være medlem på.
Men nye vilkår i omgivelserne omkring os udfordrer KFUM og KFUK til nye arbejds- og
samværsformer. Den traditionelle ugentlige klubaftenen er stadig den mest almindelige
arbejdsform. Det er en rigtig god arbejdsform, som mange trives med og som passer fint til
vores måde at tænke medlemmer på. Men nye arbejdsformer skyder op rigtig mange steder i
øjeblikket - det er bogstaveligt "grødevejr" for nye idéer: Børnedisko - konfirmandklubber caféprojekter og meget mere.
Disse arbejdsformer gør at vi må tage vores medlemsforståelse op til eftersyn og revision.
Vi byder de nye arbejdsformer HJERTELIGT VELKOMMEN i fællesskabet - men hvordan
tackler vi helt praktisk og teknisk et medlemskab ?
gruppemedlemsskab ?
periodemedlemsskab ?
Klippekortmedlemskab ?
Halve- eller kvarte medlemskaber ?
Og der er sikkert mange andre forslag - og til hvert forslag hører nogle overvejelser, problemer
og udfordringer som skal løses.
Når vi så en gang har fundet de løsninger vi vil bruge i KFUM og KFUK - ja, så skal vi i gang
med næste del: nemlig at overbevise DUF og ikke mindst skiftende regeringer om at alle typer
medlemmer bør tælles med i deres systemer
Medlemsformer og organisationsformer vil der også blive mulighed for at drøfte videre i
valggrupper - og også her vil vi glæde os over indspil både nu og senere.
KFUM og KFUKs blade
Vi har mange formidlingsredskaber i vores bevægelse bl.a. vores 3 blade:
HorYsont - for voksne og samtidigt bladet med lederstof
Flic Flac - for unge - næste gang det udkommer hedder det FAZE og stilen vil minde en del om
de livstilsmagasiner, som de unge er storforbrugere af
Og MOK for børnene.
Vores blade er i konstant udvikling og forandring - og det skal de også være, for kravene til dem
ændres hele tiden. Redaktionerne er selv meget aktive omkring denne proces og
informationsudvalg og andre er meget gode med- og modspillere.
Indenfor den sidste periode er vores hjemmeside blevet en mere og mere væsentlig faktor når det gælder formidling. Her kan grundinformation ligge tilgængelig for alt og alle på alle tider
af døgnet.
Og samtidigt kan vi få dækket vores behov for hurtig information, debatter,
tendensafstemninger og meget meget mere. Ingen tvivl om at hjemmesiden er kommet for at
blive og det giver os nogle nye muligheder når vi skal formidle og drøfte formidling.
Lige nu er informationsudvalget, bladene og internetredaktionen i gang med en drøftelse af,
hvordan vi bedst bruger disse medier i forhold til hinanden - kan vi f.eks. starte en debat i
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horYsont, der fører til en længere debat på nettet - for til sidst at fører til en artikelserie i Faze ?
- ja, det vil tiden vise.
Alderen for bladenes målgrupper - ja, her har vi også en drøftelse til gode - børn bliver tidligere
unge - og unge bliver tidligere voksne - hvilke konsekvenser har det for bladene ?
Vi har nogle meget gode blade og en rigtig flot hjemmeside, som jeg personligt er lidt små stolt
af, at kunne se der bliver skelet til og kopieret fra af andre organisationen.
Også bladene vil blive drøftet i en af arbejdsgrupperne.
KFUM og KFUKs sociale engagement
Ved Carsten Holmgaard og Pernille Aagaard
Carsten Holmgaard er medlem af FB og har været med i arbejdet i Den sociale Følgegruppe.
Pernille Aagaard er landssekretær og har været tilknyttet Den sociale Følgegruppe
På Lands- og Delegeretmødet 1998 sagde foreningerne ja til, at KFUM og KFUK skulle sætte
det sociale engagement på dagsordenen. Frem til Lands- og Delegeretmødet i 2000 arbejdede
en gruppe og udarbejdede bl.a. den sociale inspirationsavis ”Trekanter forpligter”. Lands- og
Delegeretmødet 2000 besluttede, at arbejdet med det sociale engagement skulle fortsættes, og
landsbevægelsen nedsatte en følgegruppe, der skulle følge og støtte de lokale initiativer.
KFUM og KFUKs foreninger har generelt været lang tid om at tage hul på de lokale debatter og
beslutninger omkring det sociale engagement, og der har derfor kun været få konkrete lokale
initiativer for følgegruppen at følge.
Men arbejdet med det sociale engagement har alligevel haft en betydning for KFUM og KFUK
som bevægelse. Ord som f.eks. ”social ansvarlighed”, ”alkoholpolitik”, ”rummelighed”,
”gardinsvingere”, "sociale cafeer", ”integrationslov” og "forebyggelse af seksuelt misbrug" er
blevet velkendte i KFUM og KFUK.
I får nu to minutter ved bordene til at summe over spørgsmålet: Hvad har vi gjort i vores
forening for at sætte det sociale engagement på dagsordenen hos os?
Carsten Holmgaard: Nu kommer der på storskærmen et par spørgsmål, som I får fem minutter
til at summe over ved bordene:
• Hvordan bevarer vi viljen til at integrere børn, unge og voksne med andre holdninger eller
værdier end foreningen/bevægelsen generelt har?
• Hvordan bevarer vi troen på, at mennesker i vanskelige livs situationer kan tilføre
foreningen noget godt?
• Hvordan sætter vi ord og handlinger på de værdier, der kendetegner vores fællesskaber i
KFUM og KFUK - uden samtidig at give udtryk for at andre tager fejl?
Spørgsmålene bringes i horYsont og lægges på nettet, så I kan summe videre hjemme i jeres
ledergrupper eller i bestyrelsen.
For i en tid, hvor biskopperne har barslet med en rapport om kirkens diakoni, og kirkeministeren
barsler med tanker om kirkens sociale ansvar, er det vigtigt, at vi er med fremme i foreningerne
og kan spille med. Men vigtigst er det selvfølgelig, at vi arbejder med det sociale engagement,
fordi vi skylder hinanden at tage ansvar for hinanden – også for de af os, der ikke går helt lige
eller befinder sig på samfundets A-hold.
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Kaja Petersen fortsatte den mundtlige beretning:
KFUM og KFUK og Folkekirken
Ikke alle arbejdsplaner er lige nemme at føre ud i livet. Vi stillede os selv en svær opgave - at
arbejde med vores forhold til Folkekirken. Denne opgave blev ikke nemmere at løse, da det
viste sig meget svær at få de udvalgsmedlemmer vi havde brug for - og da planlagte kurser blev
aflyst - synes vi egentligt det var en lidt "grå" fornemmelse vi stod med. Men trods problemer er
der alligevel sket en del på området.
Den nye salmebog
- eller mere korrekt: forslaget til den - har været til høring.
Vi har bidraget aktivt med høringssvar i samarbejde med de andre kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer. Dette høringssvar ligger nu og venter sammen med alle de andre. Og
vi kan glæde os over at formanden for salmebogskommissionen Biskop Erik Norman Svendsen
har udtalt at vores udtalelse må tillægges stor vægt - da vi udtaler os på vegne af ca. 100.000
børn, unge og voksne.
At vi har haft et skift på kirkeministerposten har jo også haft lidt indflydelse på debatten omkring
en Ny salmebog. Processen kan vel siges at have fyldt meget på det seneste - mere end selve
indholdet.
De seneste meldinger er at salmebogen nu er færdigredigeret - og at vi er blevet hørt offentliggørelse skulle ske inden sommeren - Så nu venter vi bare…!
Klods op@
Ved Tine Mathiassen, Aalborg og Dorte Salling-Poulsen, Randers:
1. Det første ungdomsråd fik ideen. Forslag blev vedtaget på Lands- og Delegeretmødet i
1998. Synopse udviklet herefter – godkendt af FB. Nutidig, personlig. Vi udarbejdede en
synopse, som blev forelagt til godkendelse.
2. Et udvalg blev nedsat
Vi begyndte med en arbejdsgruppe med 1 skubber, 1 teolog og 6 unge til at skive selve
materialet – det modulopbyggede forkyndelsesmateriale.
Begyndte arbejdet med brainstorm og konceptudvikling. ”Det perfekte
forkyndelsesmateriale”.
3. Dialogisk forkyndelse
Klods op @ skal være tidssvarende, aktuel og dialogorienteret.
Den dialogiske side af forkyndelsen handler ikke om at stille alting åbent, men den holder
sig til, at unge faktisk er meget gode til at formulere sig i dag, har megen viden og mange
spørgsmål. Denne kompetence, som de unge har, skal man bruge positivt, idet målet er at
gøre det tydeligere for unge, hvad kristendommen har at sige og give.
4. Efterårsferien 2001 – hjemmesiden var officielt fungerende og tilgængelig. Mange timers
arbejde i efterårsferien resulterede i, at vi kunne offentliggøre endnu flere timers arbejde.
Der var skabt en hel ny form for forkyndelsesmateriale.
5. Sådan fungerer siden – demonstration af hjemmesidens funktioner med udgangspunkt i
emnet ”Frelse”; henvisning til film, vejledende spørgsmål – og ”den flyvende bibel”.
6. Visioner – hvad arbejder vi med p.t.? Det sidste nye for at gøre siden mere brugervenlig er
en søgefunktion, så man let kan komme rundt på siden til netop det, man ønsker at arbejde
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med. De to nye emner, som er på vej er ”tro og gerning” og ”bøn”. Endvidere kommer der
hele tiden nyt up to date materiale på siden.
Kaja Petersen fortsatte den mundtlige beretning:
Ung og kirke
Er det allernyeste der er sket i forhold til Folkekirken.
KFUM og KFUK mødes nogle gange om årligt med KFUK-spejderne, KFUM-spejderne, FDF og
KFUMs Idræt. Her drøftes alt det der kunne have vores fælles interesse - fra økonomiske
interesser omkring tipstilskud - til fælles høringssvar på salmebogsforslaget.
Den seneste større drøftelse har omhandlet Unge og Kirke - og mundede ud et værk på 15
sider. Hvor vi meget kort fortalt må erkende
- at både kirken og vi har et fælles problem
- vi formår ikke at formidle det kristne budskab på en måde, så de unge finder det interessant at
komme til os og tale om religiøsitet - og livs spørgsmål
- vores gudstjenesteform er ikke vedkommende for dem
- kort sagt - vi taber de unge ud af det kirkelige regi
Dette værk sendte vi til biskopperne og bad samtidigt om foretræde - og det fik vi den 11 april.
Og endnu bedre de lyttede til os - og var meget positive omkring emnet - så positive, at der
allerede på mødet blev snakket om kontaktpersoner i hvert stift.
Efterfølgende - den 20. april er kommet en pressemeddelelse ud – ligger på bordene - så det er
dugfriske nyheder om en proces, der først lige er startet - men en meget spændende proces tror jeg.
I øvrigt vedrører en af arbejdsgrupperne en udtalelse om UNGE og KIRKE - ikke de 15 sider vi
sendte til biskopperne - men kortere udtalelse om emnet Unge og Kirke.
Kristian Ahle Jensen fortsatte:
KFUM og KFUKs økonomi – vilkår og konsekvenser
Det er altid sjovest at navigere en organisation, når der er rigeligt med penge tilstede. Når
kassereren skal aflevere sit regnskab, ser det helt pænt ud – men der er faktisk trukket nogle
sorte skyer op på himlen de seneste måneder. Hen over vinteren kunne vi på de fremskrevne
budgetter se, at vores samlede balance ville falde med ca. 1,5 mill. kr. Samtidig ville udgifterne
fortsat vokse, så der skulle virkelig ske noget. Det har været afgørende for FB, at tage hånd om
udviklingen, så vi sikre en handlefrihed, til at være KFUM og KFUK i dag
Det er aldrig rart at bruge udtrykket ”at skære ned”, så Fællesbestyrelsens udfordring har været
at omlægge dele af vores arbejde, og få formuleret, hvad er umisteligt i KFUM og KFUK.
1. Vi skal forkynde evangeliet om Kristus
2. Vi er en medlemsbevægelse båret at frivillige
3. Vi har ansatte til at varetage særlige indsatsområder, landsstab og administration
4. Vi har en KFUM og KFUK-kultur, som vi gerne vil værne om.
Når vi snakker om vores kultur er det vigtigt, at vi tør tænke nye tanker, og samtidig tage
værdierne i arbejdet med.
Hele personaleområdet koster mange penge, og det er heller ingen hemmelighed, at netop
normeringen kommer til at se meget anderledes ud i løbet af 2002. Disse omlægninger har
været i gang i en længere periode, og selvom vi efterhånden har færre ansatte, har vi også
oprettet nye stillinger - f.eks. en fundraiser. Det har været drøjt at komme igennem denne
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proces, og der har undervejs været en meget stor usikkerhed hos vore ansatte. Vi har haft det
princip, at vi overholder vore kontrakter, uden at give sikkerhed for forlængelser. Nu tror jeg vi
har fået situationen stabiliseret, og arbejdsglæden tilbage. Der har været stor forståelse for, at
vi har været igennem en nødvendig øvelse, og på et nyligt afholdt møde for landssekretærer og
landsudvalg fornemmede vi et engagement og en medleven, der lover godt for fremtiden.
Jeg tror der er nogle Trøjborg-folk tilstede, der vil sige: ”Hvad sagde vi for 2 år siden?” Da blev
der netop peget på, at KFUM og KFUK har mange ansatte i forhold til FDF og Spejderne. Men
det er sådan, at når visionerne er til stede, opgaverne er klar og økonomien kan nå sammen –
ja, så vil vi også gerne i aktion. Nu ser det lidt anderledes ud – men vi vil stadig gerne være
”toptunede” i et spændende ”marked”. Og jeg kan betro jer – kære delegerede og
landsmødedeltagere – at alle vore ansatte ligger vandret i luften for at nå de opgaver, vi stikker
ud!
Hvis I kikker på side 7 i den skriftlige beretning, finder i ca. 34 navne + ca. 16 i vore forretninger.
I alt ca. 50 hoveder. Det er de mennesker KFUM og KFUK er arbejdsgiver for, og på vestjysk
ville man sige: det er en ”hiel pæn besætning”.
Frivillighedsprincippet bliver et meget vigtigt element i fremtidens KFUM og KFUK arbejde, og
det vil især landsudvalgene kunne mærke. Det glæder os meget, at I har arbejdet positivt med i
denne proces. I øvrigt har jeg tidligere skitseret hvilke funktioner vore konsulenter primært skal
arbejde med!
Unitas Forlag og Unitas Rejser A/S
Forretningsudvalget har drøftet organisationsspørgsmål med begge virksomheders ledere og
udvalg, og der har været behov for en mere tydelig organisationsstruktur. Det har f.eks. været
problematisk, at forretningslederne har haft flere overordnede at forholde sig til:
1. formandskabet
2. daglig ledelse (generalsekretær og kontorchef)
3. forretningens udvalg
I de første drøftelser har en særlig sagkyndig været med til at definere en fremtidig struktur.
Fællesbestyrelsens forretningsudvalg (FU) skal fremover styre og måle forretningerne ud fra en
vedtaget strategiplan:
• Forlaget/Rejsebureauets udvalg ændres til en bestyrelse, der har det fulde ansvar for
udvikling og drift.
• FU udpeger medlemmer til bestyrelsen. (FU har herefter udpeget kontorchefen som
bestyrelsesmedlem, og gennem ham kanaliseres FBs tanker ind i forretningerne.)
Da denne struktur blev drøftet kom en væsentlig detalje med i debatten. Overvejelse om
ændring af Unitas Rejser til et A/S. Der var fra Rejsebureauets ledere Anker Olsen og Knud
Erik Bjerre ytret et meget stort ønske om en selskabs-konstruktion. Unitas Rejser har gennem
de sidste 10 år øget omsætningen fra 10 mill. kr. til ca. 40 mill. kr., hvilket er 4 gange større end
KFUM og KFUK’s balance.
Forretningsudvalget forholdt sig i oktober 2001 til disse overvejelser, og fulgte Rejsebureauets
ønske.
I praksis medfører denne ændring, at FU’s kompetence udelukkende består i at vælge
bestyrelse og formand for bestyrelsen. Dette sker på den årlige generelforsamling for Unitas
Rejser A/S i marts måned. Det er FU, der har stemmeret på generalforsamlingen, og selskabet
dannes pr. 1/1 2002. Fællesbestyrelsen har stadig fuld indflydelse – for det er et 100% KFUM
og KFUK-ejet selskab.
Har Fællesbestyrelsen kompetence til at omdanne Rejsebureauet til et A/S?
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Der står i vores grundlov, at Fællesbestyrelsen skal drive KFUM og KFUK’s forretninger: Unitas
Forlag og Unitas Rejser. Da vi bevarer et 100% ejerskab, mener vi at denne beslutning er et FB
anliggende.
Det er fællesbestyrelsens opfattelse, at årets omlægninger har skabt den fornødne ro i KFUM
og KFUK’s virksomheder, og vi håber hermed, at alle kræfter kan bruges på de udfordringer,
som konstant stilles i Forlags- og Rejsebranchen.
Y´s Men og Café K
Så skal vi lige have en solstrålehistorie: Dette er ikke noget FB kan tage æren for, men vi
glæder os!
Ovre i København har KFUM og KFUK virkelig været i aktion. KFUK og KFUMs hovedforening i
St. Kannikestræde har i mange år ejet et mega-stort hus, vistnok flere tusinde m² - men de var
efterhånden lidt støvede – og der var meget lidt ungdomsliv i lokalerne. Så tog foreningen en
meget vidtrækkende beslutning: Vi vil lave en cafe på gadeniveau, hvor unge kan boltre sig
med forskellige aktiviteter: der skal være 16-20 computere med internetopkobling, et lækkert
hyggelokale – et stillerum - nogle spændende aktiviteter – en enkelt ansat og en hel dynge
frivillig medarbejdere . – Se det er noget man kan forstå.
Ved samme lejlighed ansøgte de Y-mens bevægelsen om at blive deres års-projekt fra 2000 –
2001. Alene fra Y-Mens bevægelsen i Danmark er der kommet ca. 1,3 mill. kr., og det har været
en meget flot markering af, hvad Y-Mens prioriterer.
Selve projektet er forløbet over al forventning, og der er hver eneste dag besøg af 50 – 100
unge - lige midt i city. Ja faktisk har hovedforeningen været fødselshjælper til nogle at de
muligheder der ligger i vores kommende ungdomsprojekt.
Tillykke København og tillykke Y-Men.
Kaja Petersen fortsatte den mundtlige beretning:
Salam Aleikum - Fred være med jer
Igennem tiderne har KFUM og KFUK i Danmark haft rigtig mange forskellige missionsprojekter.
Fra sværd til plov
i Afrika
Ka´ Kina ka`vi
i Asien
Kristne blandt muslimer i Mellemøsten/de arabiske lande
Magkamayan
Filippinerne, Asien
Og mange mange flere, som jeg ikke lige på stående fod kan remse op.
Der har været rigtig mange og rigtig gode projekter - præget af ønsket om at sætte fokus på
nogle ting, lande, verdensdele, problematikker - og præget af et ærligt ønske om at hjælpe
andre steder i verden og ikke bare være os selv nok.
Der har været hyggelige aktiviteter, ture og lejre
- indsamlinger på både traditionel vis og tit også på meget meget utraditionel vis
- informationer og oplysninger om de faktiske forhold på stedet - mange gange informationer,
som vi ellers ikke ville have fået - informationer som rystede os ret meget ind imellem.
Jeg tror aldrig vi har haft et missionsprojekt uden at vi er blevet lidt klogere på verden og os
selv.
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Samtidigt har de fleste projekter betydet meget mere for en større gruppe mennesker - nemlig
for dem hvor VERDEN FIK ANSIGT
- dem der var ude og møde folkene på det konkrete sted
- eller som fik besøg af gæster derfra - hjemme hos sig selv.
De vil aldrig glemme netop det missionsprojekt - og det er godt - for kun NÅR VERDEN rigtig
FÅR ANSIGT for os personligt ændrer vi noget i os selv - og dermed i verden.
SALAM ALEIKUM - Fred være med jer
For 4 - 5 år siden skulle den daværende Fællesbestyrelse i gang med overvejelserne om det
næstfølgende missionsprojekt. Man forespurgte derfor missionsselskaberne og Folkekirkens
Nødhjælp om de havde nogle projekter, der passede til vores ønsker om også at have det
lokale KFUM og KFUK som en af parterne i et projekt.
Folkekirkens Nødhjælp har siden 1950 - eller der omkring - været aktive aktører i
Israel/Palæstina og havde samarbejdsrelationer med KFUM og KFUK i forvejen. Unitas Rejser
havde mange rejser og kontakter til området. Israel/Palæstina er samtidigt det sted i verden
som oftest nævnes i vores sammenhænge - dog tidligere mest i bibelsk og historisk
sammenhæng.
Så Israel/Palæstina ville være et naturligt valg for os - MEN samtidigt var det et meget modigt
valg.
KFUM og KFUK har mig bekendt aldrig før valgt et projekt, der var så kontroversielt
- der ville kræve så aktiv en stillingtagen også politisk
- og som - ikke mindst - ville kunne få betydning langt ind i vores egne rækker.
Det var modigt gjort - og en stor ros til det daværende FB at de TURDE.
Det har været et meget meget godt oplysnings- og missionsprojekt - MEN du godeste, hvor har
det også krævet
- aktiv stillingtagen og så politisk /nationalt
- drøftelser, overvejelser, nye drøftelser, urolige nætter, hvor tanker og overvejelser blev ved at
kværne
- TID i massevis fra både frivillige og ansatte
- Papir, breve, udtalelser, pressemeddelelser
- Osv. osv.
Det var en stor mundfuld vi gik i gang med Og i denne mundfuld var der samtidigt noget andet
og meget væsentligt der spillede ind
- vores fordomme - nej vi skal måske hellere kalde det vores
- barnetro - eller måske bedre
- vores barnetros billeder og forestillinger.
Israel er jo jødernes land - det land Gud har givet dem. Jøderne havde jo været udsat for de
forfærdeligste ting i gennem tiderne og ikke mindst i 2. verdenskrig - og derfor havde vi en helt
naturlig sympati for dem og ønskede at også de måtte få fred og retfærdighed i DERES eget
land.
I Sydafrika havde de færreste af os personlige "aktier" i apartheid-styret og det der skete. MEN i
Israel/Palæstina var det anderledes - vi var faktisk personligt involveret - selvom vi ikke troede
det.
Nogle af os har måttet erkende det - ret så meget undervejs- , når vi skulle forholde os til
diverse spørgsmål. Nogle gange blokerede ting i os selv, som vi var nødt til at kigge nærmere
på først, hvis vi skulle kunne forholde os bare nogenlunde rimeligt til sagen.
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Det er ikke kun i Fællesbestyrelsen, projektudvalget og staben dette projekt har krævet en
personlig overvejelse og stillingtagen - og efter kort tid igen en overvejelse og fornyet
stillingtagen - og igen kort efter. Også ude i foreningerne, i klubberne, i bibelgrupperne, i
ledergrupperne og på to-mands-hånd har det krævet megen samtale og mange tanker.
Jeg har det lidt sådan at GUD TOG OS PÅ ORDET
- vi sagde at vi ville involvere os aktivt i Israel/Palæstina og at vi ville indgå i partnerskab med
Folkekirkens Nødhjælp, KFUK i Palæstina og KFUM i Østjerusalem.
- og vi blev meget konkret og meget aktivt involveret.
Gud tog i hvert fald mig meget på ordet - jeg har måtte flytte mig mange gange undervejs - og
er sikkert ikke færdig - jeg kigger tilbage på mit eget ståsted for nogle år siden med en smule
overraskelse - tænk at jeg kan flyttes så meget, når jeg først får åbnet øjne, øre, hjerte og
tankevirksomhed og stillet parabolerne ind på fokusområdet. Jeg er bestemt ikke enestående i
denne sammenhæng - jeg tror rigtig mange af jer har været igennem stort samme proces.
Og som bevægelse har vi gjort en stor forskel sammen med dette projekt.
En stor TAK og ROS til
- det FB, der havde modet til at sætte Israel/Palæstina på dagsordenen
- Folkekirkens Nødhjælp for samarbejdet og for at I fortsætter jeres virke i området
- Udvalget, ansatte og frivillige, der har arbejdet meget aktivt med og i projektet
- Jer i foreningerne der tog projektet og udfordringen op - mange steder har det også krævet
mod - tak at I også turde - og at I gjorde det.
- og en særlig TAK til dig - Bente - du har - om nogen - været ILDSJÆL i forhold til dette projekt
- du har ikke direkte været med i selve projektet og i projektgruppen - men du har brændt for det
- så meget at du oven i købet pakkede kufferten og tog til Palæstina/Israel som observatør for
verdensbevægelserne - 3 måneder skulle det have været, men det blev til ½ år.
- Flot gjort - og også modigt synes jeg.
Det har gjort dybt og uudsletteligt indtryk på dig selv - og ingen af os, der har hørt dig fortælle
kan være upåvirket bagefter.
Helt konkret tog FB - efter lange drøftelser - også med mennesker ude i foreningerne - nogle
standpunkter:
Projektet slutter på dette Lands- og Delegeretmøde. Men vi "dropper" ikke bare de mennesker,
som vi har haft kontakt- og samarbejde med - det ville være uanstændigt. Vi laver som ved
tidligere projekter en udfasning - for ad åre at nå hen til et kontaktniveau på linie med andre
tidligere samarbejdspartnere.
MEN da konflikten stadig er alt for alvorlig og aktuel, er jeg ret sikker på at både
Fællesbestyrelsen og andre vil få den på dagsordenen flere gange i den næste periode.
Selve projektafslutningen følger senere i beretningen.
Solidaritetstieren
På sidste Lands - og Delegeretmøde vedtog vi Solidaritetstieren. Idéen var at hvert medlem
betalte en tier ekstra i kontingent. Hvordan det skulle foregå administrativt var op til hver enkelt
forening.
Disse tiere kunne så bruges, når vi fik bud om at der var brug for hjælp til et eller andet
internationalt.
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Det er faktisk gået fint med denne tier - nej, nej bare rolig alle har ikke betalt - og det var jo også
en frivillig håndsrækning, vi lovede hinanden. Men rigtig mange har betalt - vi har erindret
høfligt om Solidaritetstieren et par gange i løbet af 2001 - og ved årsskiftet havde ca. halvdelen
af vore foreninger indbetalt deres tiere - ca. 90.000, - kr.
Og det er faktisk ret flot det første år, synes jeg.
I år vil vi sende lidt flere erindringer ud - f.eks. sammen med Bede- og fællesskabsuge
orienteringen ville det være naturligt - og mon så ikke de sidste foreninger bliver solidariske
med os andre om SOLIDARITETSTIEREN.
Pengene er i fuld gang med at blive brugt - de første 50.000,- kr. er investeret i et
højskoleophold på den internationale diakonilinie på Diakonhøjskolen. Dette højskoleophold har
et medlem fra vores kommende projektland Ukraine fået glæden af.
Derudover har vi disponeret 20.000,- kr. til en plads på YMCAs Verdensrådsmøde i Mexico til
sommer til en deltager fra et øst-land. Vi prioriterer højt at også lande med dårligere
økonomiske betingelser end Danmark kan deltage og sætte deres præg på
verdensbevægelsen og de beslutninger der tages på verdensrådsmødet.
Og så står der 20.000,- kr. der kan disponeres over - her og nu - hvis der dukker en anmodning
om akut hjælp op.
Erik Villy Rasmussen præsenterede afslutningen på konkurrencen i forbindelse med ”Foreningen i
Focus” – medlemskonkurrencen ”hvilken forening har størst medlemsfremgang siden sidste Lands- og
Delegeretmøde”. KFUM og KFUK i Århus Midtby er gået frem med 40 medlemmer siden sidste
delegeretmøde (fra 91-131). Procentvis størst fremgang har Nr. Felding haft med 117% fremgang (fra 12
til 26 medlemmer). Begge foreninger modtog et gavekort på 1.000 kr. til Unitas Forlag. (skal dette med?)

Kaja Petersen fortsatte den mundtlige beretning:
På vej mod projektorganisering
Dinosaurer - Hellige køer. På det møde som fællesbestyrelsen holdt med
landsudvalgsformændene og ansatte i Vejle for nogle uger siden kom jeg til at bruge
Dinosaurus-billedet.
Jer / Os der er opdraget / opflasket med det lange seje træk - altså det at man er klubleder
igennem en længere årrække - eller at man tager sin tur i bestyrelsen og sidder sin tid ud - at
man også påtager sig lidt tungere og længerevarende udvalgsposter en gang imellem - at man
holder liv i tingene også igennem de lidt surere perioder.
I / Vi er en uddøende race - og jeg kom til at sammenligne med dinosauruser - MEN det billede
må jeg revidere lidt - for dinosauruserne uddøde helt, og det håber jeg sandelig ikke de
mennesker der vil tag et LANGT SEJT TRÆK gør. Eller snarere - jeg håber mange stadig vil
være villige til ind imellem at tage et tag for at bære igennem i en periode.
Men hvad med de hellige køer - ja, her tænker jeg på vores strukturer, måden vi organiserer os
på - og især måden vi løser opgaverne på, på landsplan. Jeg håber ikke I mener, at vi har
mange hellige køer her - for det mener fællesbestyrelsen ikke vi har. Derfor er vi påbegyndt en
overgang til en mere projektorganiseret måde at lave tingene på.
Ung Uge var vel det første spæde skridt - som det ofte sker blev skridtet også her taget af nød det var nemlig meget svært at få folk til udvalgene på Ung Uge. Derfor blev Ung Uge afviklet
ved udlicitering - og det blev "ikke så ringe endda" - faktisk ret godt. Selvfølgelig var der mange
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ting vi næste gang ville gøre anderledes - men betragtet som pilotprojekt gik det ret godt - og nu
har vi en masse erfaring, der kan bruges andre steder.
Erfaringerne fra Ung Uge og andre steder siger os bl.a.:
- mange vil gerne "brænde" 100% for en konkret ting
- opgaven skal være konkret og klart afgrænset i tid og omfang
- der skal være klare rammer - også økonomisk
- der skal stor medindflydelse og medbestemmelse indenfor rammerne
- vi bruger vores ressourcer bedre - mennesker, tid, økonomi - ved projektorganisering, hvis
f.eks. alle personer kommer fra samme område
- og meget meget mere har vi lært
Så derfor er vi i gang med en proces, der stille og roligt omdanner de tidligere landsudvalg til
nogle mindre koordineringsgrupper og under disse en masse projektgrupper til konkrete
opgaver.
DO IT er meget konkret det sted FB har valgt at starte - og det hører I mere om senere. Men
næsten inden FB var færdig med drøftelserne - ja, så blev vi overhalet indenom af
børneudvalget, der allerede er i fuld gang med at organisere sig mere ad-hoc-agtigt - noget der
minder meget om projektorganiseringen. Godt gået børneudvalg - det var herligt at blive taget
på sengen.
Idéen må da være god - når den tænkes flere steder samtidigt.
Ja - men er der slet ingen risiko ved projektorganisering? - jow, da - men dem arbejder vi med
at tage højde for uden at kvæle initiativerne samtidigt.
Egentlig tror jeg, at der er flest positive muligheder:
- at flere for lyst til at være med i projekterne
- at der dukker helt nye idéer op - og at de realiseres - fordi det bliver nemmere strukturelt og
organisatorisk.
Jeg tror det giver bedre grobund for græsrødderne
- også for dinosauruserne
- men nok ikke for hellige køer.
Kristian Ahle Jensen fortsatte den mundtlige beretning:
DO-IT
For 2 år siden havde vi en meget vigtig drøftelse af KFUM og KFUK’s visioner og målsætninger.
Vi fik på meget langt sigt vedtaget nogle vigtige mål for det fremtidige arbejde.
Det har været FB’s opgave, at komme med et bud på, hvad der skulle prioriteres fra 2002 og
fremad. Vi har brugt mange drøftelser til at komme helt frem til målstregen her ved Lands- og
Delegeretmødet. De områder vi har hørt nævnt flest gange har været: et ungdomsprojekt – en
ny lederuddannelse – et nyt koncept for unge voksne.
Efter midtvejsmødet i februar 2001 var pejlingerne nogenlunde ens: Vi skal have et
ungdomsprojekt for en lidt bredere gruppe, som både inkluderer unge og unge voksne. En
arbejdsgruppe og en styregruppe blev nedsat, og siden da har der virkelig været ”power” på. Vi
glæder os til at præsentere resultatet i morgen.
Kristian Ahle Jensen og Kaja Petersen:
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Afsluttende kommentarer
Når det så er status-tid, er man tilbøjelig til at spørge: nåede vi så det vi skulle? Vi mener, vi har
haft mange bolde i luften, og håber vi har fået de fleste af dem placeret på forskellige taburetter
i bevægelsen. KFUM og KFUK er en ”bred” bevægelse, som ikke har en facitliste på alle
spørgsmål fra børn, unge og voksne, men vi har en meget stor og konstant udfordring, ved at
være en bevægelse i mission – at møde børn og unge med evangeliet … i Esbjerg, i Hinge og i
Cafe K (i København).
Forkyndelsen og de medfølgende aktiviteter må tilpasses de mennesker vi er i berøring med.
Ved større arrangementer skal programmet og indholdet netop afspejle at vi er forskellige, men
vi vil gerne være rummelige. Ung Uge 2000 i Aulum var et meget flot bevis på, at det kan vi.
Hver formiddag kl. 8.55 sad 1.000 forventningsfulde unge og ventede på RETUR! Et flot
iscenesat forkyndelsesprogram, som ingen ville gå glip af. Det er i KFUM og KFUK, når det er
allerbedst. Der blev lyttet – der blev snakket – der blev sunget – der blev joket – SÅDAN!
Der skal lyde en stor TAK til alle frivillige og ansatte for jeres engagement. Det kan være drøjt
når der skal ryddes op efter en børnefestival og alle er trætte, eller når EDB maskinerne for 6.
gang – samme formiddag er ved at gå i sort på landskontoret.
Stor TAK til Fællesbestyrelse og daglig ledelse for et godt arbejdsfællesskab og et godt
samarbejde om vore møder og projekter. Det er altid dejligt at komme til et FB-møde: ærmerne
er smøget op og man mærker, at alle vil noget med KFUM og KFUK.
Afslutning af Salam Aleikum
Ved Søren Bak, medlem af Salam Aleikum udvalget.
For 2 år siden blev Salam Aleikum startet på Lands- og Delegeretmødet her på Nyborg strand.
KFUM og KFUK skulle i samarbejde med Folkekirken Nødhjælp de næste 2 år have et
Internationalt oplysningsprojekt om Israel/Palæstina. Projektet fik en flot start på Lands- og
Delegeretmødet også indsamlingsmæssigt.
Sommeren 2000 holdt vi Ung Uge, hvor Salam Aleikum fyldte en del. Mange vil sikkert huske
de 8 unge fra KFUM og KFUK i Palæstina, der dansede arabiske danse i det store telt. Også
her var der en flot indsamling til vores 3 indsamlings projekter. Det tegnede rigtig godt for det
nye projekt.
I efteråret 2000 startede 4 unge mennesker på HUH, hvor de skulle trænes op i at være
volontører i Israel/Palæstina. Kort tid før opdagede vi at kurset havde slået fejl, de skulle i
stedet have været trænet til krig, da den anden interfada brød ud og volontørerne blev derfor
nødt til at blive på dansk jord. Det var til stor ærgelse for de 4 volontører og for udvalget at vi
ikke fik 4 unge mennesker, der havde fingeren på pulsen i Israel/Palæstina.
I stedet har vi fulgt udviklingen i området via medierne og via de gode kontakter til både KFUM
og KFUK. Sjældent har et internationalt projekt i KFUM og KFUK været mere aktuelt – sørgeligt
nok!
Det sidste 1½ år har vi dagligt kunne følge med i udviklingen på begge sider, og alle har kunne
følge med i den ulykkelige udvikling gennem pressen.
Under projektperioden var vi så heldige, at det var en dansk KFUM og KFUK’er, der blev ansat
som observatør i Israel/Palæstina for de to verdensbevægelser. Med Bente Pedersen i
Jerusalem og omegn havde vi en direkte kilde til nyheder og analyser.
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På trods af urolighederne i området lykkedes det alligevel at gennemføre den planlagte
studietur til Israel/Palæstina i august 2001. 8 deltagere fra KFUM og KFUK fik der en
uforglemmelig oplevelse af KFUM og KFUK i området og mærkede også på egen krop, hvordan
dagliglivet former sig. Turen blev gennemført med stor hjælp fra Unitas Rejser, som vi er meget
taknemmelige for.
Vi har i projekt-perioden haft foredragsholdere ude i rigtig mange distrikter og foreninger til
foredrag, debataftener og mange andre arrangementer, som har stået i Israel/Palæstinas tegn.
Det har for os været spændende at komme ud til jer og snakke om situationen i området.
Og som dernede kunne der også råbes højt herhjemme. På hjemmesiden og rundt om i landet
har der været råbt højt op om, hvordan vi i KFUM og KFUK kan eller skal være politiske, men
kan og skal man lukke øjnene for hvordan et helt folkeslag bliver undertrykt mens omverdenen
kigger den anden vej? De seneste 2 år har man kunne se, hvordan verden og medierne har
fået øjnene op for alt det der skete, mens kameraerne ikke kører.
De næste 3 minutter må I læne jer tilbage og se billeder fra området og på den måde i denne
omgang tage afsked med et land og tre religioner som forhåbentlig snart får fred med hinanden.
Hermed siger vi farvel til Salam Aleikum som det fælles internationale projekt i
landsbevægelsen. Som udvalg vil vi gerne sige tak til jer alle, der har været med i debatterne,
der har taget projektet op i jeres klubber og foreninger. Har samlet penge ind på kreative
måder. Har brugt bibelstudiematerialet i jeres sammenhænge. Tak fordi I har taget udfordringen
op og debatteret et emne, der er rigtigt svært at få hold på, og hvor der er rigtig mange følelser
med.
Vi siger farvel til Salam Aleikum, men vi dropper ikke vores kontakt til KFUM i Øst-Jerusalem og
KFUK i Palæstina. De er blevet venner, som man ikke bare lige sådan hugger forbindelsen til.
Derfor håber vi også fra Salam Aleikum udvalget, at Lands- og Delegeretmødet vil støtte den
udtalelse som vi skal drøfte senere. Og vi håber, at I fortsat vil følge udviklingen i området med
interesse og tænke på vores brødre og søstre på begge sider i denne svære tid.
Vi siger farvel og tak fra udvalget og et stort velkomment til det nye og spændende projekt:
Across Europe.

Drøftelse af beretning:
Gennemgang af forretningsordenen vedr. drøftelse – samt praktisk vejledning.
Drøftelsen gik på følgende hovedemner:
Ungdomsdemokratiet
Martin Holmgård fra Thyholm fremførte at unge gerne vil tage aktiv del af de demokratiske
processer. Han har selv en baggrund i Ungdomsrådet og ærgede sig over, at det ikke lykkedes
at gennemføre et UngdomsLandsMøde i 2002. Endelig opfordrede han de tilstedeværende til at
huske børn og unge som rådgivere og potentielle bestyrelsesmedlemmer hjemme i
foreningerne. Hertil spurgte Per Jeppesen fra Ikast om hvorfor de unge ikke dukkede op på
UngdomsLandsMødet, hvis nu de så gerne vil tage ansvar og have medindflydelse.
KFUM og KFUK og Folkekirken
Peter Thomasen, Dianalund, udtrykte stor skuffelse over det lille resultat som arbejdsgruppen
KFUM og KFUK og Folkekirken har opvist i den forgangne periode. Samtidig roste han det
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gode initiativ overfor biskopperne og opfordrede forsamlingen til at huske vores opgave overfor
folkekirken som dem, der indimellem får ”støvet” folk i menighederne af. Kaja Pedersen, FB,
svarede at hun anså det lave aktivitetsniveau begrundet i ressourcemangel i organisationen.
Folk der blev spurgt til opgaven, havde ikke tid til at løfte den. Samtidig fastholdt hun det gode i,
at der nu er kommet et bedre forhold mellem folkekirken og de frivillige organisationer. Margith
Pedersen, generalsekretær, understregede at alle biskopper ved det fælles møde opfordrede
de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer til at finde kontaktpersoner i hvert stift, så
kommunikationen kan blive bedre.
Salam Aleikum
Morten Pedersen, København, spurgte til hvor bredt Salam Aleikum projektet som
oplysningsprojekt havde nået ud til målgruppen 0-20 årige. Katrine Hermansen,
landssekretær, svarede at der ikke findes præcise tal eller målinger herpå, men at kufferter og
andre børnematerialer har været meget i brug. Samtidig indrømmede hun at projektets fokus
havde ligget på den politiske udvikling i området qua den spændte situation, som man ikke
havde kunnet tage højde for i projektplanlægningen.
Konsulent
Morten Pedersen, København, støttede helhjertet skiftet fra sekretær til konsulent, men
spurgte kritisk til om man kan være konsulent for et geografisk område? Han understregede at
det vi pt. har brug for er konsulenter der kan udvikle nye aktiviteter, som børn og unge gider –
så de gider at være med hos os. Bente Vestergaard, Hurup Thy understregede at det også er
vigtigt at have medarbejdere lokalt – også selvom de ikke er specialkonsulenter - lokalt har vi
brug for en bredde i konsultent-funktionen.
Kristian Ahle Jensen, FB, mente at der fortsat er brug for landsdelskonsulenter der i et
geografisk område kan arbejde med de tre pinde: foreningsudvikling, start af nyt arbejde og
lederuddannelse. Samtidig understregede han de nye tanker om mere projektarbejde og
dermed også projektansættelser. Lene Nørby, landssekretær, mindede forsamlingen om det
positive i denne omlægning ved at den vil initierer mere lokalt initiativ. Preben Nielsen, FB,
understregede at Y’s Men i hele Danmark formentlig gerne vil være med til at starte cafe’er á la
den i København, idet det var en af begrundelserne ved valget af Cafe K som regionsprojekt.
Det sociale engagement
Peter Bodenhof, Esbjerg, fortalte om de positive effekter det har på foreningen at have et klart
socialt engagement.
Ung Uge
Flemming Laursen fra Aulum inviterede til at næste Ung Uge meget gerne må være i Aulum
igen og fremhævede det rationelle i at bruge det samme sted, så mange praktiske løsninger er
prøvet på forhånd. Samtidig spurgte han til, om det ikke ville være godt med Ung Uge oftere.
Morten Rud Melstrup fra Esbjerg takkede for invitationen og spurgte om det kunne være
muligt at lave Ung Uge allerede i 2003, selvom der også er Y-event i Prag. Margith Pedersen
oplyste at flytningen af Ung Uge fra FBs side var begrundet i at man ønskede at flytte nogle af
de store landsarrangementer til ulige år, så ikke alt sker i lige år.
Både den skriftlig og mundtlig beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i
Danmark samt orientering om KFUM og KFUKs forretninger, jf.
§4g pkt. 13
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Arne Hareskov, kasserer, fremlagde regnskabet:
Regnskab 2000 og 2001
- Medlemsbidrag under det budgetterede begge år, selvom vi har haft en kontingentstigning.
Der har til gengæld ikke været den budgetterede medlemsfremgang som nok har været lidt
for optimistisk
- Gaverne ligger ikke på niveau i 2001 – det skyldes at gavestrategien ikke er fulgt op med
konkrete initiativer
- Lodsedlen har givet et lidt større bidrag end budgetteret, da der ikke er udleveret nogle af de
store præmier.
- Arv ligger over det budgetterede. Men det er ikke en sikker indtægtskilde som vi kan
budgettere mere offensivt i fremtiden.
- Offentlige tilskud har ligget på samme niveau begge år. Men dette indtægtsniveau kan vi ikke
fastholde i fremtiden, pga. vigende tipstilskud.
Sammenlagt indtægter på 10.812 tusinde.
- Indenlandske møder dækker FB, FU, PU og Fællesbestyrelsens arbejdsgrupper vedr. det
sociale engagement og folkekirken. Og det er L&D møde som har været lidt dyrere end
budgetteret.
- Udvalgene:
- Er både udvalgsmøder
- Aktiviteter og lønkroner
- Idérigdommen har nogle steder været større end det oprindelige budget, medens man
andre steder ikke har været i stand til at omsætte alle sine gode visioner til noget der
kostede os penge.
- Uddelinger til internationale formål (18a) modsvarer de indsamlede midler (8). Dette er incl.
solidaritets tieren som er på 89 t.kr.
- Bladene har kostet os 1.195 t.kr.
- Distriktssekretærordningen ligger under det budgetterede, pga. ubesatte stillinger.
- Administration ligger meget over det budgetterede pga. et nyt administrationssystem, som har
kostet væsentlig mere end det budgetterede.
- Begge forretninger har sammenlignet med markedet givet et langt bedre afkast end man
kunne forvente.
- Der er stammet op omkring formueforvaltningen, hvilket har givet et noget større afkast end
tidligere.
- Vi har nedlagt foreninger i Valby i 2000 og Hedehusene og Ribe i 2001. Dette har givet nogle
store ekstraordinære indtægter. Det er trist måde at sikre økonomien.
- Havde vi ikke haft de ekstraordinære indtægter fra arv, ekstraudskrivninger fra tips,
nedlæggelse af foreninger og nogle meget fine resultater af virksomhedernes drift, så havde
vi ikke kunne præstere et positivt resultat.

Drøftelse af regnskabet:
EDB
Preben Monrad Rasmussen, Vejle spurgte til om det var muligt at rejse erstatningskrav
overfor leverandøren? Arne Hareskov svarede, at der også ligger et vist ansvar hos os selv og
at der næppe forefindes den nødvendige dokumentation for det lovede.
Balancen
Kim Poulsen, Gellerup ønskede en redegørelse for regnskabets balance.
Kontorchef, Niels Benn Sørensen gennemgik herefter balancen.
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Præsentation af kandidater til Fællesbestyrelsen.
Herefter præsentation af senest opstillede kandidat Karsten Høgild, Århus

4. Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af
arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark
Præsentation af kandidater til suppleanter:
Torben Sander Glavind, KFUM og KFUK i Viby
Carsten Vingborg, KFUM og KFUK i Timring
Christian Andreas Jacobsen, KFUM og KFUK i Haslev
Jørgen Ringgaard meddelte at forslag til resolutioner var uddelt på bordene.

Drøftelse af arbejdsplanerne DO IT:
Filmkoncept under DO IT
Hanne Pedersen, Århus og Morten Pedersen, Hovedforeningen fremlagde at de syntes at det
er godt at vi skal have et ungdomsprojekt. Der er nedgang i medlemstallet for børn og unge,
fordi børn og unge betragter os som kedelige at være sammen med, så vi må tænke i
aktiviteter. Vi kunne godt tænke os en helt konkret aktivitet som del af DO IT. Vigtigt ikke kun at
sætte en proces i gang, men også at sætte en konkret aktivitet i gang.
Vi skal have medlemsfremgang. Og det skal ske ved en konkret aktivitet – en ny arbejdsform,
som skal lave dogmefilm – et film-koncept, hvor man skal fremstille og producere film, spille og
dokumentar-film; optagegruppe, skuespilgruppe, lyd, lys, kulisser, manusforfattere o.s.v.
Konceptet henvender sig både til drenge og piger og formålet er en medlemsfremgang for de
13-19 årige. Konceptet bygger på:
- Arbejdsideologi; mesterlære – Ten Sing ideologi; plan for indspilningsaften
- Landsbevægelsen skal udvikle filmkonceptet ved hjælp af professionel filmmand. Forestå
uddannelse af lokale instruktører, uddele årets Olfert – og vejlede ved indkøb af udstyr.
- Synligheden er: offentlig filmpremiere med efterfølgende talkshow – og mulighed i forhold til
medier, TV-båndværksted osv.
- Aktiviteten er både for store og små foreninger; der er kort uddannelsesforløb, begrænset
investering (35.000), kan drives af 2 ledere, ikke store lokalekrav.
- Der skal laves en opstartpakke; ansat koordinator for 2 år – 2-4 volontører som en del af
opstartpakken (igangsættere)
- Succeskriterier; 10 filmgrupper i 2003 og 2004 – hver med 20-30 medlemmer.
- Vi henstiller til FB at tage dette koncept med i arbejdsplanerne.
Jens Christian Nielsen, Esbjerg syntes at filmkonceptet er en kanon-ide, vi kan bruge det i
disko og vi kan få forkyndelsen med ind.
Thorkild K. Larsen, Aulum sagde at DO IT lød godt, da vi fik det præsenteret, men under
arbejdsdrøftelsen syntes jeg imidlertid, at det blev for lidt konkret, der er for lidt nyt, vi skal ikke
droppe DO IT, men der mangler noget konkret.
Trine Jørgensen, Gellerup syntes det er fantastisk at få filmen på banen , også et godt
alternativ til Ten Sing. Men hvorfor absolut en dogmefilm, - det er noget af det sværeste at lave,
for man skal virkelig have en historie, som kan bære. Jeg vil gerne foreslå, at det bliver et
filmprojekt i stedet for dogme-film. At få professionelle til manus er en udmærket ide, men det
kunne være godt at inddrage de unge i manus og filmkoncept.
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Jens Jødal, Viby fremsagde at det er flot med filmkonceptet. DO IT som både et konkret
projekt og en ramme er god kombination.
Hanne Pedersen, Århus og Morten Pedersen, Hovedforeningen supplerede med at det er
fantastisk, at I allerede tænker med. Dogme/actionfilm skal ikke skille os ad – og for os var det
en selvfølge at unge skal være med i manus. Hvor bliver det fedt med noget konkurrence til Ten
Sing.
Vi tror at iværksættelsen af forslaget vil koste 700.000 - vi tror ikke på konceptet, hvis der ikke
sættes ressourcer af til det.
Ung Uge i 2004
Kirsten Vindum, Tjørring fremsagde at DO IT forpligter – også kom hjemmefra nationalt. Tak til
Aulum fordi de vil have Ung Uge igen … Ung Uge i Aulum i 2004!
Vore unge kan ikke være tjent med at vente til 2005 med næste Ung Uge, så glemmer man det.
Derfor er vi medlemmer fra mange steder i landet, som gerne vil være med til at lave Ung Uge i
2004. Tænk jer hvis der pludseligt var en god flok medlemmer, der ville være primusmotor i at
lave Ung Uge i 2004? Tænk hvis de allerede er begyndt at uddelegere opgaverne. Kære FB,
hvad vil I sige til det? Vil I læne jer forurettet tilbage eller vil I lytte med åbent sind – og sige, at
det lyder spændende? Lad medlemmerne komme til – lad os lade Ung Uge 2004 i Aulum blive
vores flagskib.
Jesper Frandsen, Herning fremsagde at DO IT er en chance for de unge til at komme frem
med noget af deres fantasi. Husk at få de unge med i planlægningen af Ung Uge 2004
Bjarne Dinesen, Varde supplerede med at sige at det er lækkert at høre, at der nu kommer
konkrete projekter på DO IT bl.a. med filmkonceptet. Men vi skal ikke glemme at udvikle de
eksisterende ting. Det er fuldstændig urimeligt at igangsætte et ungdomsprojekt som skal køre
indtil 2004 uden at lave en landslejr for denne gruppe. Det kan vi ikke slippe udenom.
Landsarrangementer er det vi er allerbedst til - Ung Uge i 2004 er uundværligt.
Charlotte Thomsen, Vorbasse støtter Ung Uge i 2004. Argumentet med sammenfald med
spejderne er for tynd og derfor bør det derefter hedde Ung Uge hvert tredje år, så deltagerne
kan nå at være med 2 gange.
Flemming Laursen, Aulum ville lige sige at Aulum-Haderup kommune er klar i 2004.
Borgmesteren har sagt ”bare kom” – I er velkommen i Aulum.
Bente Pedersen, FB gjorde opmærksom på at 2 år for DO IT er det tekniske, men vi håber på
at delegeretforsamlingen næste gang vil sige ”vi kører 2 år til”. Ung Uge-debatten er dejlig; men
husk at det kræver lønnede kroner, sidst gik der hen mod 1½ årsværk.
Maggie Bräuner, FB fremsagde at de ikke vil læne sig tilbage og være fornærmede –
Ungdomsudvalget er helt vild med, at der dukker græsrodsinitiativer op – tak for initiativer og for
ideer. Tak at nogen lokalt tænker på alles vegne. Det var dejligt i forbindelse med sidste Ung
Uge at se, at der blev lavet lokale Ten Sing Festivaller. Ung Uge er en stor opgave, men held
og lykke med det!
Jacob Paulsen, Åbenrå støtter forslaget med Ung Uge og siger vi er klar til Ung Uge, uanset
hvornår?
Hanne Holm Nielsen, Kettrup-Gøttrup sagde at vi glæder os til Ung uge i 2004, men husk at
tænke på forkyndelsen. Forkyndelsen i teltet var forrygende i 2000, men de yngste blev ikke
ramt, et ønske er alders inddelt forkyndelse næste gang.
Den klemte alder
Anne Marie Haaning Sigh, Rønne sagde at definitionen af ungdommen er udvidet i forhold til
tidligere – 11-25 årige. En mulighed for at bløde op på de aldersgrænser, som vi har haft svært
ved at have med at gøre. Lad os tænke hele aldersgruppen med ind i DO IT – især den klemte
alder. Uddannelse af ungledere kan vi også blive meget bedre til.
Lasse Skottenborg, Brædstrup sagde at DO IT vil være et godt bindeled mellem børneklubber
og teenklubber.
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Unge laver identitetsskabelse
Jacob Antvorskov, Hovedforeningen fortalte at de i Café K har en flok unge, som er gode til
bordfodbold, men en dag havde de scoret et filmkamera og nu har de god succes med at
komme i lokal-TV. Så der er muligheder her - at unge via video laver identitetsskabelse for sig
selv. Men det er nok lidt optimistisk at man kan fastholde 30 unge og hvordan bliver
sammenhængen med Ten Sing, - hopper vi bare fra Ten Sing til filmkonceptet?.
Det var også en mulighed at prøve at samle PC'ere fra private firmaer og skab kontakter til
3.verdenslande, som hungrer efter at få etableret internet-caféer. Denne mulighed er oplagt i
forbindelse med Across Europe.
Across Europe
Carsten Vingborg, Vildbjerg sagde at Across Europe er flot, men YU kan jeg ikke forlige mig
med, er aldersgruppen 16-30 årige eller hvad er aldersgruppen? Vi må ikke snyde de 13-årige
og opefter for en oplevelse, - vi kan ikke forsvare at tage den oplevelse fra de yngste.
Pernille Aagaard, konsulent og Across Europe-repræsentant. Jeg håber ikke, at Ung Ugeplanerne betyder at I glemmer den fantastiske mulighed, vi har for en oplevelse i 2003? Hold
fast i visionen om at køre masser af busser ned gennem Europa, mon ikke vi kunne klare
begge dele?
Lene Nørby, konsulent sagde at YU i 2003 er gaven til alle 13-29 årige. Det foregår i Prag og vi
skulle gerne have 800-1000 med – også efterskolerne.
Ketty Gravesen, FB supplerede med at unge godt kan noget 2 år i træk. De kan sagtens tage
til Prag i 2003 og til Aulum i 2004. Der vil være færre ansatte kræfter til 2004, men så meget
desto bedre, hvis der er flere græsrødder. Husk også efterskolerne, der kan løftes meget der.
Poul Gundersen, Århus fremsagde at Ung Uge 2004 er et godt initiativ, og dejligt at det starter
derude, hvor det skal starte. Men glem ikke YU i Prag i 2003 – støtter chancen for at komme
hjemmefra. Husk også ungdomsfestival 2003 i Århus.
Margith Pedersen, generalsekretær kom frem for at svare på datoen for YU og sagde at YU er
første skoleuge i august 2003, og det betyder, at der skal gøres en ekstra indsats idet skolerne
er startet. Det er en ekstra udfordring, men giver også ekstra muligheder
DO IT – ikke bevidst konkret
Lars Overvad Mathiasen, Birkerød sagde som formand for arbejdsgrupppen vedr. DO IT, at
det har været bevidst, at vi ikke har lagt konkrete ideer ind i projektet, fordi ideerne skal komme
fra foreningerne. Det er derfor dejligt at høre, at ideerne begynder at komme frem allerede her
på mødet.
Mette Sig Pedersen, Gellerup syntes det er genialt at DO IT ikke har låst os fast i en bestemt
retning og at det kan være en forlængelse af det sociale engagement. Se f.eks. lidt på
integration, der er unge med anden kulturel baggrund i alle vore baglande og der er midler til
det.
Drøftelsen blev afsluttet.
Forslaget vedr. arbejdsplanerne DO IT til afstemning:
1. KFUM og KFUK gennemfører ungdomsprojektet DO IT i perioden 2002-2004
2. Foreningerne gennemfører en satsning på ungdomsarbejdet ud fra foreningernes
ønsker og behov
3. Fællesbestyrelsen udformer konkrete koncepter på handlingsplaner
Arbejdsplanerne blev enstemmigt vedtaget.
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5. Behandling af lovligt indsendte forslag og forslag fremsat af
Fællesbestyrelsen
Forslag fra KFUM og KFUK i Viby vedr. PR/synlighed
Jens Jødal, Viby fremlagde forslaget:
Forslag om at fremstille serie af tøj med logo for at synliggøre KFUM og KFUK. På
sidste delegeretmødet foreslog ungdomsrådet en større indsats for synlighed –
lokalt og på landsplan, herunder at landsbevægelsen skal komme med ideer og
konkret hjælp til denne synliggørelse.
Vi har brug for at kunne vise, hvem vi er – ude i de enkelte sogne/foreninger og på
landsplan. Laver vi noget lokalt sammen med de andre organisationer, så kan man
tydeligt se FDF’erne og andre, men ikke os – vi er usynlige, hvis man ikke på
forhånd ved, at vi er der. Vi foreslår derfor en tøjserie i god kvalitet med logo –
noget man har lyst til at gå med … ikke t-shirts, for dem har vi mange af i forvejen
og det er dejligt. Men de er alle sammen forskellige – og signalerer ikke tydeligt nok
KFUM og KFUK. Vi skal have noget, der gør synligheden større – ikke som en
uniform, vi ”skal” bære ved møder o.s.v. – men noget, vi selv kan vælge om vi vil gå
i eller ej. Vi ønsker denne serie for at kunne signalere KFUM og KFUK for fuld
udblæsning, når vi selv ønsker det.
Linda Thorkildsen, Fællesbestyrelsen fremlagde Fællesbestyrelsens holdning til dette
forslag:
Når jeg slår op i en Politikens retskrivnings og betydningsordbog, betyder synlighed ”noget som
kan ses”. FB mener, at synlighed er utrolig vigtig. Principielt er vi enige om forslaget fra Viby.
FB mener dog ikke at forslaget skal være en Lands- og Delegeretmøde beslutning.
For i landsbevægelsen har vi et Informationsudvalg, som bl.a. er med til at udarbejde
profilartikler. I beretningen fra Informationsudvalget står der (jeg citerer) ”der skal arbejdes mere
med profilartikler, så vi kan blive bedre til at producere gode salgsartikler, der signalerer KFUMKFUK.
FB mener at forslaget har retning af en uniformering som FB ikke ønsker at udføre i praksis.
Bliver Viby´s forslag vedtaget SKAL vi producere en serie af sweatshirts/poloshirts/skjorter med
KFUM-KFUK-logo til brug som PR i år 2003. Da vi binder os på det skrevne ord. Ønsker vi i
landsbevægelsen dette konkrete uniformering?
FB forslår at Informationsudvalget KAN arbejde videre med ideerne fra Viby som
inspirationskilde.
FB indstiller til at forslaget ikke bliver vedtaget, lad ideerne fra Viby gå direkte videre til
Informationsudvalget for at øge synligheden i forbindelsen med KFUMs 125 jubilæum i år
2003, både lokalt og på landsplan.

Drøftelse af forslaget i plenum:
Dirigenterne redegjorde for, at debatten tages nu, men afstemningen først i morgen, da dette
giver mulighed for at indgive ændringsforslag til behandling inden afstemningen.
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Videre til Informationsudvalget
Lise Gandrup Jørgensen, Kapernaum mener at vi ikke ville blive mere kendte af at gå rundt i
t-shirts med logo på. Hun syntes ikke at forslaget er ikke særlig konkret – der mangler design.
Lad det i stedet blive en opfordring til informationsudvalget om at arbejde med en større
helhedstænkning i synliggørelse – logo, hjemmeside, tøj osv.
Gitte Holmgaard, Vorbasse som også sidder i informationsudvalget supplerede med at
informationsudvalget også mener, at vi skal have større synlighed. Vi oplever frustrationerne
over at blive forvekslet med spejderne, men vi skal have for øje for, hvad vi vil være kendte for
– det er vigtigt, at vore værdier knyttes sammen med navnet. Det kan gøres på mange måder,
men det optimale er et tage fat på opgaven lokalt, så kommer der mere end navn på. En
landskampagne er dyr, så det billigste er at arbejde lokalt. Vi vil arrangere PR-kurser for at
klæde jer på til opgaverne – og det er bl.a. på bestyrelseskurserne i efteråret. Sæt også gerne
PR på dagsordenen i bestyrelsen. Det handler ikke kun om at være kendt, det handler også om
at komme med et budskab. Vi skal alle være aktive, hvis vi vil være kendt. Vi mener, at PR skal
på dagsordenen, men primært lokalt. Og så håber vi på at få frie hænder til at arbejde videre
med profilartiklerne.
Alex Jensen, Nors opfordrede til muligheden for forudbestilling – og det med at lave et enkelt
tryk og så formidle det via horYsont.
Bjarne Dinesen, Varde kom frem med at vi ofte ender med at købe en masse på forhånd, men
når det så kommer til realiteterne ser det anderledes ud. Hvad med at de foreninger, som
ønsker PR-materialer på forhånd tager 1-2.000 kr. op af lommen og giver det til
informationsudvalget – og så laver de storindkøb sammen, hvor købet er lavet på forhånd, så vi
undgår alt den lagerophobning, som ellers bliver resultatet. Der er sat 53.000 kr. af til PR de
kommende år – så det er nok i sidste ende noget, vi selv skal betale for ude i foreningerne.
”Kendte for det vi laver”
Morten Pedersen, Hovedforeningen opfordrede til at tage fat i kernen, når vi snakker PR … vi
skal nødig være kendt for tøj eller lignende. Vi skal være kendt for det vi laver … man kan ikke
lave PR for KFUM og KFUK som sådan, men for de aktiviteter vi laver. Når folk ikke kender os
skyldes det måske, at vi nogen steder ikke laver noget og andre steder laver så meget
forskelligt, at folk ikke kan hitte rede i det. Spejderne er ikke kun kendt for deres tøj, men for det
de laver.
Jens Jødal, Viby supplerede til forslaget at informationsudvalgets profilartikler er flotte – og de
bliver jo solgt, i hvert fald de nye ting, for dem gider folk købe. Han tror ikke på, at vi bliver kendt
på grund af tøjet – men på grund af det, vi laver i det tøj! KFUM og KFUK skal blive kendt for at
være én forening – det er ikke nok at lave for den enkelte aktivitet … for så mister vi
sammenhængen. Hvordan disse sweatshirts skal se ud, kan vi trygt overlade til
informationsudvalget. Men har vi råd? PR koster … og er der sat for lidt penge af, må vi sætte
flere penge af.
Gruppeidentiten er noget der er vigtig blandt de unge … her er det vigtigt at kunne identificeres
med en gruppe. - Og så lad os da bare købe tingene på forhånd.
FB forslag
Thomas Hebsgaard, Trøjborg gir´ FB og informationsudvalget ret. Men det er interessant, at et
forslag straks kommenteres med et FB-modforslag … det kunne næsten være fristende at
vedtage forslaget for at gøre oprør. Lad debatten køre, inden I kommer på banen fra FB.
Projektorienteret arbejde
Heidi Frølund Kristensen, Sunds kom med en ide. Hvorfor ikke i forbindelse med jubilæet i 2003
lave et projektorienteret arbejde, som handler om at lave et tv-program om KFUM og KFUK i
Danmark – og om at sætte debat i gang i de unges rækker. Busreklamer kunne måske også
være en mulighed. DO IT kunne måske være omdrejningspunktet.
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Dirigenterne gjorde opmærksom på, at ændringsforslag kan afleveres frem til kl. 19 – og så vil
der være afstemning søndag.
Forslaget fra KFUM og KFUK i Viby vedr. PR/synlighed
Afstemning om forslaget fra KFUM og KFUK i Viby:
Forslaget forkastet med stort flertallet.

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
Arne Hareskov, kasserer fremlagde Fællesbestyrelsens forslag til medlemsbidrag for
2003 og 2004:
FB har et forslag om stigning på alle kontingent-grupper, men det der skal betales til
landsbevægelsen er jo ikke det samme som der betales lokalt. Arne Hareskov præsenterede
FBs forslag til kontingentsatser.
Forslag til kontingent/medlemsbidrag fra 2003 og 2004 fra KFUM og KFUK i Viby ved
Annelise Jørgensen:
Forslag til kontingent for år 2003 og 2004:
Kontingent for børn 0-12 år:
Kontingent for unge 13-19 år:
Kontingent for 20-29 år:
Kontingent for 30- år:
Rabat for ledere i børne- og ungdomsarbejdet over 20 år:
Ægtefællerabat:

95 kr.
160 kr.
350 kr.
500 kr.
100 kr.
100 kr.

Anne Lise Jørgensen, Viby præsenterede forslaget fra KFUM og KFUK i Viby.
Hun sagde at vi er heldige at være i en organisation med ledere, som vil gøre et kæmpe
arbejde. Vi ville ikke være her uden disse ledere. Derfor må vi opmuntre og vise påskønnelse af
deres arbejde. Mange ledere er kun med i lederopgaverne, og det er derfor ærgerligt, når
ledere fravælger medlemskabet af økonomiske årsager. Det er vigtigt, at også lederne er
medlem. Børns og unges kontingent er utrolig lavt sammenlignet med kontingentet i andre
børne/ungdomsorganisationer og det er med til at sende et forkert signal om vurderingen af
vores arbejdes værdi.
Anne Lise Jørgensen fremlagde en gennemgang af konsekvensberegningerne på de
ændrede kontingentsatser. Forslaget er med udgangspunkt i kontingentforslaget fra FB.
Carsten Bruhn-Lauritsen, Fællesbestyrelsen fremlagde Fællesbestyrelsens holdning til
forslaget fra KFUM og KFUK i Viby:
Han kommenterede med, at i princippet er Vibys forslag godt, for det er vigtigt at opmuntre
lederne. Men det skal gøres lokalt – og FB vil derfor fastholde deres forslag til kontingentsatser
– for det er vigtigt at lave disse ordninger lokalt.
Det vil administrativt være en svær opgave at håndtere dette på landskontoret og ligeledes må
vi fastholde det ensartede kontingent i overgangstiden frem mod nye medlemskabsformer.
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Drøftelse af begge forslag:
Nye medlemsformer – andre kontingettyper
Jens Christian Nielsen, Esbjerg fremsagde at de i Esbjerg har et problem, fordi vi mangler et
årigt medlemskab på tværs af årstallene. Opfordrer derfor til at tænke videre heri i forbindelse
med DO IT.
Lederrabat lokalt
Per Staunstrup Jeppesen, Ikast sagde at i Ikast giver de 250 kr. pr. leder til sociale aktiviteter
– det er lige så godt som kontingentrabat
Doris Bryld Boye, Helsingør udtrykte et afvejningsproblem for hvem er leder? Dette må styres
lokalt, for vi kan jo ikke bruge en central registrering af lederaftalen. Hun forstår godt ideen, men
henstiller til, at man ordner dette lokalt, det kan ikke være via landskontoret.
Peter Thomasen, Dianalund forstår godt tankegangen i Vibys forslag, men er uenig i måden at
tackle det på. Der skal sådan set ikke være forskel på, hvem af os der er ledere, det må vi klare
lokalt ved at give noget lokalt. Det kunne være gratis medlemskontingent, gratis
kursusdeltagelse, bøger fra Unitas Forlag, en årlig rejse o.s.v. Men vi skal vedtage et
landskontingent, hvor vi alle er ligeværdige medlemmer af KFUM og KFUK.
Bente Vestergaard, Hurup Thy fremsagde også at lederrabatten må gives lokalt, alt andet er
administrativt uoverskueligt. Værdsæt lederne lokalt. Børnemedlemsbidraget blev sænket for få
år siden, fordi man ville have børnenes penge til at blive lokalt! Måske er det tid til forandring
igen?
Christian A. Jakobsen, Haslev sagde at være med i KFUM og KFUK er ikke et arbejde, men
der er noget principielt i dette. Lederne skal honoreres og det gør vi ved at lave middag for vore
ledere og det styrker også sammenholdet.
Poul Munch Kofoed, Rønne supplerede med at forkælelsen af lederne skal foregå lokalt, som
medlemmer er vi lige. Ung Uge bliver for ledere betalt af foreningen.
Maggie Bräuner, FB sagde at foreningerne er fuldstændig selvstyrende på kontingentområdet,
så selve kontingentsatser lokalt behøver vi ikke fastsætte her, dette er kun rammen. Og denne
ramme siger, at det ikke skal være dyrt at have børne/ungdomsmedlemmer i foreningen – for
det er dem, vi gerne vil have. Men hvordan man vil skaffe pengene hjem i foreningen, må man
selv om. Styr kontingentsatserne lokalt! DO IT – lokalt.
Højne kontingentsatserne
Morten Pedersen, Hovedforeningen mener at Vibys forslag er et forslag i den helt rigtige
retning, det giver ingen mening, at det skal være dyrere for lederne at være medlem end for
dem, vi arbejder for. Vi signalere at vores kvalitet er ringe, hvis vi ikke højner
kontingentsatserne.
Orla Bech Jensen, Sorgenfri støtter FBs forslag om kontingentstigninger. Arbejdsdrøftelsen
viser, at vi vil meget mere og det koster penge. Lad os tage den kontingentstigning og så få de
arrangementer, vi gerne vil have
Også tænke på voksenmedlemmerne
Else Margrethe Pedersen, Esbjerg udtrykte at dette forslag er temmelig dyrt både FB’s forslag
og Vibys forslag. Vi vil miste voksenmedlemmer på FBs forslag – og børn/unge på Viby’s
forslag. Henstiller til, at der også skal laves arrangementer for den del af vore medlemmer, som
ikke er til børnedisko og ungdomsarbejde
Torben Sander Glavind, Viby supplerede med at der på medlemsopgørelsen kunne omfatte
en afkrydsning af, hvem der er ledere, så det er ikke svært at administrere. Vores satser er
høje, fordi de tager udgangspunkt i FBs forslag – sænkes disse kan det konsekvensrettes. Hvis
foreningerne yder tilskud til lederuddannelse vil det betyde, at kommunetilskuddet forsvinder.
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Kristian Ahle Jensen, FB supplerede med at sige at FB godt er klar over at
voksenkontingentet på de 500 kr. er tæt på smertegrænsen, men vil være ked af, at mange
stemmer nej til medlemskontingentet
I forhold til Børne/ungdomskontingenter, så kan det godt lade sig gøre at lade tingene stige i
pris, når vi laver noget godt i KFUM og KFUK.
Flere medlemmer til
Svend Thomsen, Herning fremsagde et ønske om at stemme nej til kontingentstigning, det er
en meget kortsigtet måde at få penge i kassen på. Vi har et stort medlemsflow, og ikke alle
kortvarige medlemmer når frem til statistikken. Måden at få flere penge i kassen er ved at få
flere medlemmer.
Afstemning om forslaget fra Viby KFUM og KFUK
Forslaget forkastet med stort flertallet
Afstemning om Fællesbestyrelsens forslag til medlemsbidrag
Forslaget vedtaget med stort flertal.

6. Godkendelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for de
kommende 2 regnskabsår
Arne Hareskov, kasserer fremlagde Fællesbestyrelsens forslag til budget.
Arne foretog en kort gennemgang af indtægtsbudget og udgiftsbudget for 2002, som baggrund
for budgetbehandlingen.
Budget 2003-2004
• Målsætningen har været at få balance i basisdrift i 2004, så vi har overskud til at gribe
muligheden for at sætte udviklingsprojekter i gang når der er ekstra midler til rådighed.
• Flere medlemmer og nye medlemsformer. Vi starter et ungdomsprojekt DO IT og begynder
at arbejde med alternative medlemsformer som vi giver nye medlemmer der kan yde et
økonomisk bidrag til fællesskabet.
• Vi har udarbejdet budgettet så aktiviteter og lønkroner er skilt ad i dette budget for at vi
bedre kan styre såvel aktiviteter som løn.
• Vi har lavet en offensiv satsning på fundraising ved ansætte en fundraiser og sætte nogle
penge af til en udbygning af fundraising aktiviteterne. Der har tidligere været afsat penge til
påskekollekt og giverblad. Denne strategi er udmøntet i en forventet forbedring på de
indsamlede midler.
Systematisk gennemgang
•
•
•
•
•

•

Medlemsbidrag – forslag til kontingentsatser; herunder fremskrivning af medlemstal.
Gaveandele skal forhandles i år. Og vi har ikke kalkuleret med en stigning.
Tipstilskuddet ligger på det sikre niveau. Og vi tør ikke regne med andre offentlige tilskud.
Indsamlede midler – Gaver og kollekt regner vi med et resultat af vores faste fra både
private og virksomheder.
Udvalgenes drift er lagt om, så alle udvalg har en basisramme til møder og materialer, og
der ligger en fælles pulje til særlige tiltag efter ansøgning. Herved skulle der stadig være
rum for et mylder af ideer, men vi slipper for en budgetusikkerhed, som følge af meget lange
tidsafstande mellem ideer og praktisk gennemførsel.
Blade og internet har vi sparet på trykkeri og lay out med nye leverandører. Desuden
lægger vi op til at området skal gennemarbejdes af redaktionerne og informationsudvalget.
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•
•

Virksomhedernes resultater er lagt ind ud fra de budgetforventninger virksomhederne selv
har.
De finansielle poster forventes at være realistiske.

Pristalsreguleringen er en ny post. Da budgettet er udarbejdet i faste priser i niveau november
2001.
Fællesbestyrelsen indstiller samtidigt, at der afsættes 1 million kr. som ramme for
ungdomsprojektet DO IT ”udenfor” dette basis-budget

Kommentarer til budgettet:
Steinar Bakke, Hillerød spurgte til, hvorfor koster fundraising 530 tkr. Og 338 tkr?
Niels Benn Sørensen, kontorchef svarede at beløbet dækker bl.a. over udgiften til
påskekollekt, giverblad og lønkroner og der afsættes nogle flere kampagnemidler i 2003. Når
beløbet falder igen i 2004 skyldes det, at fundraiseren kun ansættes for en 2-årige periode.
Jens Jødal, Viby sagde at generelt ser det godt ud, men hvorfor skæres så meget ned på
lederuddannelse og PR? Lederuddannelse skæres ned fra 234 t.kr. budgetteret i 2001 til nu 85
tkr. Og 53 tkr. Til PR i et jubilæumsår?
Peter Thomasen, Dianalund spurgte til om vi tænker anderledes om indtægter, så vi ikke kun
lever af et medlemsbidrag. Hvordan skaffer vi penge til vores bevægelse, hvorfor finansieres
bladene ikke ved annoncekroner? Hører dette til fundraiserens arbejdsområder? Hører
fundraising til vore aktiviteter med?
Arne Hareskov svarede tilbage på det stillede spørgsmål med at forklare, at udgiften til blade
er nettobeløb, dertil kommer så annonceindtægter. Vi har ingen skrupler med annoncer og
sponsorer. Besparelsen på blade stammer fra besparelser til trykning og layout.
PR-udgiften i år hænger sammen med udstillingsmaterialer og nyt layout-image, så kommende
år er ikke usædvanligt lave.
Lederuddannelses-linien omfattede tidligere også lønudgifter. Ydermere er lederuddannelsen et
af de områder, hvor de offentlige midler er forsvundet.
Poul Gundersen, Århus Midtby spurgte til, hvorfor udgiften til MOK er større end udgiften til
FAZE? Det virker umiddelbart paradoksalt at ungdomsbladet prioriteres lavest i en DO-IT
projekt
Udgifterne til fundraiser kan vi se, men hvor er indtægterne?
Pernille Aagaard, konsulent svarede tilbage med at sige, at sponsorater griner jeg ikke af, men
jeg har set, at det giver store nederlag, hvis vi ikke er realistiske. Når vi har 50.000 medlemmer
er vi mere attraktive som annonce-sted. Vi skal arbejde med dette, men vi er nødt til at være
realistiske.
Bladprioriteringen afspejler dels ”som det plejer”, men dels også produktionsomkostninger osv.
– et område, som er under forandring. Det er helt givet et område, hvor tingene vil forandre sig
hen over det kommende 2 år – også i forhold til internettet.
Arne Hareskov supplerede med at sige at det er vigtigt at huske antallet af bladnumre i
sammenhæng med udgiften. Porto er f.eks. en udgift.
Gaverne har tidligere været faldende, nu regner vi med en stigning i kraft af fundraiseren.
Morten Pedersen, Hovedforeningen sagde at for at der skal være sammenhæng mellem
tallene og DO IT skal medlemsforventningerne justeres. Vi skal tro på en medlemsfremgang.
400-600 nye medlemmer i ungdomsaldersgruppen må være målet også økonomisk.
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Arne Hareskov svarede at vi ikke kan justere medlemsindtægten for den har vi vedtaget under
kontingentbehandlingen!
Afstemning om budgettet:
Budgettet enstemmigt vedtaget.
Afstemning om afsættelse af 1 million til projektet DO IT:
Forslaget vedtaget.

7. Valg af 6 medlemmer til Fællesbestyrelsen, 3 mandlige og 3
kvindelige
Følgende kvinder er opstillet:
Pia Lorenzen Lindved, Haderslev
Kaja Petersen, København
Karen Stenholt Nielsen, Kjellerup
Følgende mænd er opstillet:
Carsten Bruhn-Lauritsen, Haderslev
Holger Thusholt Lauritsen, Haderup
Karsten Høgild, Århus
Følgende er valgt uden afstemning:
Pia Lorenzen Lindved
Kaja Petersen
Karen Stenholt Nielsen
Carsten Bruhn-Lauritsen
Holger Thusholt Lauritsen
Karsten Høgild

8. Valg af 4 suppleanter, 2 mandlige og 2 kvindelige
Opstillede suppleanter:
Mænd:
Torben Sander Glavind, KFUM og KFUK i Viby
Carsten Vingborg, KFUM og KFUK i Timring
Christian Andreas Jakobsen, KFUM og KFUK i Haslev
Valgt blev:
1. suppleant: Christian Andreas Jakobsen, KFUM og KFUK i Haslev
2. suppleant: Carsten Vingborg, KFUM og KFUK i Timring
Kvinder:
Lone Dahl Hansen, KFUM og KFUK i Nykøbing Mors
Delegeretmødet gav Fællesbestyrelsen fuldmagt til, - om nødvendigt, - at supplere sig med en
kvindelig 2. suppleant, idet mødet ikke have stillet andre end ovennævnte kandidat, der dermed
blev valgt som 1. suppleant.
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Y´s Men Klubberne i Danmark har valgt Preben Nielsen, Kolding.
Medarbejderne har valgt Rikke Dorte Petersen, København, som medarbejderrepræsentant.

9. Ændringer i ”Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark” (jvf. dog
§5)
Kaja Petersen, 2. formand, fremlagde Fællesbestyrelsens forslag til grundlovsændringer:
a. §2, A: Et hængeparti fra sidste Lands- og Delegeretmøde var formuleringen af ”åbent
medlemskab”, idet formuleringen her ikke var så åben. Fællesbestyrelsen blev da pålagt at
efterse denne formulering igen. ”Uanset kirkeligt tilhørsforhold” kan opfattes lidt ligeglad – og
det ønskede man ikke. Forskellige muligheder har været overvejet – men slutresultatet er,
hvad vi så, som det mest naturlige: ”der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK”.
b. §2, A: Et nyt afsnit tilføjes: Forpligtelser, hvor foreninger, som er tilknyttet KFUM og KFUK i
Danmark forpligtes til:
”årligt at indsende medlemsopgørelser og reviderede regnskaber til landsforbundet efter de
af Fællesbestyrelsen fastlagte retningslinier, samt at indbetale medlemsbidrag rettidigt, jf.
pgf 3.”
Fællesbestyrelsen ønsker at se regnskaber, fordi vi desværre har måttet lukke en del
foreninger – og da er det ofte meget besværligt omkring de økonomisk-tekniske ting … og
nogle gange er pengene gået et andet sted hen, og det er lidt ærgerligt, hvis pengene er
samlet ind til os. Intentionen er ikke ”Big Brother”, men alene en arkivering … det er ikke en
overvejelse at bruge ressourcer til at gennemgå de indsendte regnskaber, blot at have dem
på arkiv til brug i påkommende tilfælde. Måske de da en dag kan blive et redskab for en
kommende fundraiser.
c. §2, B: Her tilføjes et afsnit om, at Fællesbestyrelsen kan ”på forsøgsbasis i forlængelse af
pgf. 4, G stk. 4, optage f. eks. klubber, mødesteder, aktivitetshuse og enkeltpersoner, som
ønsker at være tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark. Medlemsbidrag m.v. for disse
arbejdsformer fastsættes af Fællesbestyrelsen. Disse tilknyttede grupperinger har ikke
stemmeret på delegeretmødet.”
Der er brug for lidt luft til at eksperimentere med alternative medlemsformer – for at kunne
tage det alvorligt, at der er kastet nye arbejdsformer i spil. Arbejdsformer som udfordrer
vores nuværende medlemsformer – som derfor skal udvikles. Derfor ønsker vi på
forsøgsbasis at kunne arbejde videre med disse nye medlemsformer. Der er ikke sat navn
på de forskellige former – fordi vi forventer, at der kommer flere nye tiltag til.
d. Et par steder ændres de to forretningers navne: Unitas Rejser og Unitas Forlag til: ”de
tilknyttede virksomheder”. Herved sikres at virksomhederne er dækket ind under
vedtægterne uanset navneskift eller andre omlægninger i fremtiden.
Virksomhederne er i en rivende udvikling – og vi ønsker alle grene af disse virksomheder
dækket af vedtægterne, så der er plads til at vi kan udvikle os.
e. Fællesbestyrelsen foreslår en ændring af betegnelsen for sekretær til konsulent. Denne
debat har været rejst tidligere, men med betegnelsen ønsker Fællesbestyrelsen også at
understrege at sekretær-rollen i højere grad ændres til en konsulent-rolle.
Konsekvensrettelse i forlængelse af den udvikling, der har været i sekretærrollen.
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f.

§4, A: En lille skærpelse: ”På valgtidspunktet bør mindst en kvinde og en mand være under
30 år”. Her ønskes en indikation af, at der gerne skal flere unge i Fællesbestyrelsen.
Vi ville ønske, at der var mere end én kvinde og mand – formuleringen er tænkt som en
stramning i forhold til det nuværende.

KFUM og KFUK i Århus Midtby, fremlagde forslag til grundlovsændringer §4, A –
angående Fællesbestyrelsens sammensætning:
KFUM og KFUK i Danmark tilføjer følgende i grundloven:
Så vidt muligt bør mindst en kvinde og en mand på valgtidspunktet være under 30 år,
og ingen opstillede kandidater bør være over 45 år.
Poul Gundersen, Århus Midtby, præsenterede forslaget.
Vi ønsker, at vore tanker bag forslaget kommer tydeligt frem – hvor gammel kan man være, når
man repræsenterer en børne-/ungdomsbevægelse?
Forslaget er ingen kritik af den nuværende fællesbestyrelse – og det er ikke en afskrivning af
folk over 45 år. Men det er et forslag, hvis intention er at få en debat om, hvordan vi bedst
afspejler en børne-/ungdomsbevægelse.
Det er vigtigt at have en homogen fællesbestyrelse, som er tæt på den målgruppe, som vores
formål fokuserer på; samfundet er i konstant udvikling, ikke mindst vores målgruppe – og den
skal vi følge med i. Vi tager et skridt med DO IT – og nu må vi følge vejen og være i konstant
nytænkning.
Hvordan får vi skabt en homogen fællesbestyrelse, som er tættere på målgruppen? Det er
svært at få unge kandidater opstillet til FB. Hvorfor er det svært? Det virker underligt – der er
åbenbart afstand mellem fællesbestyrelsen og arbejdet. Det gængse svar, når vi forsøger at
opstille unge, har været, at man er bange for at drukne som ene repræsentant for målgruppen i
FB. Det handler ikke om alder, men om evne til at tænke nye tanker – en 45-årig har sværere
ved at sætte sig ind i en ung tankegang end en yngre.
I stedet for en alderssammensætning fra 30-50 år ønsker vi en fællesbestyrelsen mellem 20 og
40 år.

Drøftelse af forslaget i plenum:
FB skal være sammensat af de rigtige mennesker
Steinar Bakke, Hillerød sagde at forslagene om aldersgrænser er begge to inderligt ligegyldige
forslag. Århus-forslaget indeholder et minimum af nytænkning og FBs forslag udtrykker politisk
korrekthed. Men ingen af forslagene får reel betydning, for det afgørende må være, at
Fællesbestyrelsen sammensættes af de rigtige mennesker. Forslagene afsporer derfor det
vigtigste spørgsmål – og det er ikke alder, heller ikke når det kniber med at få kandidater. Han
vil i stedet opfordre til at forslaget fra Århus Midtby trækkes tilbage og til at FB i den kommende
periode sætter fokus på sin måde at arbejde på, så det bliver mere attraktivt at sidde i FB. Der
vil komme et resolutions-forslag herom.
Bjarne Petersen, Hovedforeningen supplerede med, jeg er en gammel forenings-formand – og
min opgave er at skabe rammer for at unge kan sprudle … og sådan er FBs opgave også. Jeg
kunne i sin tid kun holde til 4 år i FB. Alder er ikke nogen hindring for at sidde i FB, men jeg vil
meget hellere opfordre FB til at arbejdsgrupperne består af unge, for det er dér initiativerne
blomstrer frem.
Hanne Pedersen, Århus Midtby kom frem med at alder er ikke nogen kvalitet i sig selv – men
det er det bare i vores sammenhæng, for når man er gammel tænker man ikke så ungt. Hvis
75% af medlemmerne er under 45, burde der være kampvalg hver gang. Det skal gøres
attraktivt for unge at sidde i FB – unge gider ikke sidde og kæmpe med de nuværende
arbejdsformer.
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Maiken Vesterager, Kibæk sagde at FBs valgkomité forud for delegeretmødet oplevede
frustrationer i forbindelse med overhovedet at få folk opstillet. Det skal også med i
overvejelserne.
Jens Christian Ladekær Sandbjerg, Århus Midtby så gerne FB tænke nye og visionære
tanker og så gerne unge repræsenteret i Fællesbestyrelsen.
Jesper Frandsen, Herning fremlagde at første gang han var på delegeretmøde var der mange
gamle – nu er der mange flere unge. Tak for forslag for Århus Midtby – KFUM og KFUK kan
være en tung bevægelse at arbejde med.
Alders sammensætningen i FB
Hans Bulig Larsen, Thyholm er uenig i forslaget om aldersbegrænsning. Tingene i FB er så
store, at jeg nødigt ville påtage mig dem som 20 årig - det er måske lettere, når man bliver 45
og har tiden til rådighed. Problemet er langt mere reelt i foreningsbestyrelserne, dér bør ikke
sidde én på over 50 år, det skal være de unge.
Bente Vestergaard, Hurup Thy supplerer til 45 års aldersgrænsen; FB skal være så bred som
mulig. Er en aldersbegrænset FB bedre til at vise, hvad KFUM og KFUK står for. Hvad med
geografi, og arbejdsområde … jeg ville nødigt have 10 lærerstuderende i FB. Det ville være
tragisk med en FB, hvor halvdelen ikke havde prøvet at være ude på arbejdsmarkedet.
Thomas Hebsgaard, Trøjborg gav først ros til FB for at holde sig fra talerstolen. Han mener at
alder er ingen diskvalifikation og manglende alder er ingen kvalifikation. Han forstår ikke
sammenkædningen mellem alder og fornyelsen i arbejdet. Vil gerne have flere unge, ja alle
dem der har lyst – men ikke som fravalg af rutinerede kræfter. Men FB-arbejdet skal
organiseres anderledes, så opgaven bliver mere overkommelig. At have livserfaring er en
kvalifikation
Peter Vibe, Haderslev kunne ikke følge Århus. Der skal sidde unge i FB, men også erfarne og
ældre. Vi har en kandidat som er lidt ældre, men tænker unge tanker og nye ideer. Vi skal ikke
give de over 45-årige et spark.
Reaktion fra FB på forslaget fra KFUM og KFUK i Århus Midtby.
Thorkild Specht fra Fællesbestyrelsen taler for forslaget:
Grundlovsændring ved valg til FB (45 år)
Vi er nogen i FB, der mener at der er mange gode grunde til at stemme for forslaget fra Århus
midtby.
Den første gode begrundelse er at KFUM og KFUK ser sig selv som en børne- og ungdomsbevægelse. Det er derfor vigtigt at vores øverste ledelse både indadtil og udadtil afspejler vores
overordnede målsætning. Det er ingen hemmelighed at Dansk Ungdoms Fællesråd har en
skygge på de organisationer, hvis bestyrelser er for gamle. Det er en selvstændig kvalifikation
at børne- og ungdomsorganisationer også er ledet af yngre.
Argumentet om at man sagtens kan være dygtig og fornyende, selvom man er over 45 år,
køber vi selvfølgelig. Det har vi set mange eksempler på i FB i tidens løb. Dette er ikke nogen
god begrundelse for at stemme imod. Man skal tænke på, at man vælges for op til 8 år og
derfor vil være 53 år, når man så går ud. Er man f.eks. 52 år ved valgtidspunktet, når man at
blive 60 før man blive bedt om at gå. Kandidater over 45 år som har indlysende kvaliteter har
stadig mulighed for at blive valgt. Der står BØR og ikke SKAL i forslaget. Lige som der allerede
nu står i grundloven, at der bør være et FB medlem af hvert køn under 30 år. Det kan ikke
kræves, men der opfordres til at man tænker i navne under 30 år. Det er en hensigtserklæring.
Hvis det er åbenlyst at en kandidat over 45 år vil styrke Fællesbestyrelsens arbejde markant,
skal vedkommende nok blive valgt alligevel. Det forslaget bare indirekte indikerer er, at man
skal gøre sig nogle overvejelser og der skal gode begrundelser til.
Pia Lorenzen Lindved fra Fællesbestyrelsen taler imod forslaget:

32

Vi står i et dilemma her. For i princippet er ærindet med det fremlagte forslag rigtigt og
motiveringen, at det bør afspejles i den øverste ledelse at KFUM og KFUK er en børne- og
ungdomsbevægelse helt OK.
Når jeg vil opponere mod det fremsatte forslag er det fordi jeg mener at en øvre aldersgrænse
ikke kan sikre, at vi får den bedste fællesbestyrelse.
Hvor gammel kan man være når man repræsenterer unge, er spørgsmålet.
Jeg stiller mig uforstående overfor at svaret skulle være: Under 45. Alder er ikke det rigtige
parameter at anvende til måling af FB kompetencer som f.eks. evnen til at være visionær, til at
tænke nyt og være udviklingsparat. Alder og stagnation er efter min mening ikke ligefrem
proportionale størrelser.
Forslagsstillerne har den opfattelse, at man repræsenterer sin aldersgruppe i FB, og så kan jeg
godt forstå bekymringen. Men sådan er det ikke. Der tildeles ikke de enkelte arbejdsområder
ressourcer i forhold til deres repræsentation i FB. Nej, hovedparten af kræfterne anvendes til at
udvikle KFUM og KFUKs børne- og ungdomsarbejde og det arbejder alle i FB på, uanset alder.
Vi er skruet forskelligt sammen. Nogle kunne aldrig drømme om at sidde i FB og andre kan ikke
få noget som helst til at fungere i en børneklub, og det har intet som helst med alder at gøre.
Jeg vil ikke bare modsætte mig forslaget, men oven i købet plædere for at det er godt at have
voksenkompetencer i KFUM og KFUK, fordi jeg tror at de voksne der stiller sig til rådighed,
brænder for at børn og unge skal have, uovertrufne oplevelser og rum til personlig og åndelig
udvikling.
Kompetencer som faglig viden, indsigt og overblik; kendskab og erfaring i forhold til
organisationen er med til at sikre kontinuitet, men forhindrer efter min mening ikke udvikling.

Drøftelse i plenum af FBs forslag vedr. grundlovsændringer samt
FBs synspunkter til forslaget fra Århus Midtby:
Unge i FB
Per Jeppesen, Ikast fremlagde at FB-medlemmet skal brænde for det, man laver i FB. Og så
skal de unge kræfter lægges lokalt og i arbejdsudvalgene.
Jan Karkov Carstensen, Roskilde sagde at man kan ikke tvinge til demokrati, men motivere –
og det skal FB arbejde med at gøre. FB skal uddelegere ansvar og opgaver … DO IT – også i
FB.
Lars Hessel, Herning supplerede med at ældre har svært ved at have fingeren på pulsen Det
giver et godt spil at have nogle af de gamle med. Men lad demokratiet tale – opstil unge.
Susan Boye Månsson, Næstved fremlagde at alle over 45 år ikke skulle tage det som en
personlig fornærmelse, at der stillet et sådan forslag – det er fedt, at der er voksne med og at
de gerne vil gøre en indsats. Læg mærke til at der står bør … vi bør alle kæmpe for, at det
primært er unge i FB.
Poul Gundersen, Århus Midtby supplerede med at vi skrive bør – for at fastholde mulighed for
at opstille ældre. Men vi har brug for at fastholde fokus på at tænke yngre kandidater. Vi ville
gerne have en debat – og det har vi fået, så intentionerne med forslaget er nået.
Vedr. indsendelse af regnskaber
Flemming Laursen, Aulum blev lidt fortørnet over forslaget om indsendelse af regnskaber,
men nu har I jo argumenteret med, at de ikke skal gennemgås, så lov os det!
Så længe foreningen lever og der er lokale medlemmer tilstede, så skal der ikke indblanding til,
men kan der spares ressourcer i Valby efter foreningsnedlæggelse, så er forslaget ok
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Carsten Højmark, Hjørring vil gerne støtte indsendelsen af regnskab. Hvor mange
foreningsformænd tjekker kassereren? Vi har desværre oplevet, at det kan være nødvendigt. Vi
bør betale os til en revisor på landsplan til gennemgang af regnskaberne.
Bente Pedersen, FB kommenterede med at sige at dette forslag handler ikke om gaveandele;
det nuværende regnskab er bedste argumentation for dette forslag – tænk hvis Hedehusene
havde tømt kassen. Vi har mistet formuer ved foreningsnedlæggelser.
Steinar Bakke, Hillerød fremsagde at de i Hillerød ikke har nogen problemer med forslaget om
indsendelse af regnskaber.
Jens Jødal, Viby mente at FBs begrundelse er god og forslaget er gennemarbejdet. Vi bør
have tillid til FB, at regnskaberne ikke skal bruges til at hive penge hjem fra foreningerne.
Medlemsformer
Lise Gandrup Jørgensen, Kapernaum spurgte til om vi skal til at have første- og andenrangsmedlemmer i KFUM og KFUK? Hvorfor skal medlemmer i nye arbejdsformer ikke have
stemmeret? Vi kan ikke have medlemsbidrag uden mulighed for stemmeret, så må vi tale om
klubbidrag eller lignende.
Kaja Petersen, FB kommenterede med at sige at vi har åbnet en æske, som vi endnu ikke ved,
hvad indeholder, derfor har vi ventet lidt med stemmeretten, fordi det ikke skal være FB, men
delegeretmødet der tildeler stemmeretten.
Lise Gandrup Jørgensen, Kapernaum kommenterede med en ledererklæring skal
underskrives for at være delegeret, så det kan ikke give problemer.
Steinar Bakke, Hillerød fremsagde at medlemskabet kan vel tegnes som klubform på linie med
alle andre og så længe der er tale om forsøgsordninger er det vel ikke et problem.
Århus Midtby har trukket sit forslag til grundlovsændring.
Afstemning om Fællesbestyrelsens samlede forslag til grundlovsændringer:
Vedtaget.

10. Behandling af resolutioner og udtalelser
Bente Pedersen, Fællesbestyrelsen præsenterede IsraelPalæstina udtalelsen:
Teksten er ændret en lille smule i forhold til det udsendte - ændringerne blev præsenteret på
powerpoint (se endelig formulering på www.ld.kfum-kfuk.dk)
Udtalelsen er til intern brug – en tilkendegivelse af, at delegeretforsamlingen har været tilfredse
med linien i Salam Aleikum og en bemyndigelse til at fortsætte denne linie.
1. En ordentlig afslutning på Salam Aliekum. Projektet har krævet af os, at vi har forholdt os
konkret til konflikten, og derfor er det oplagt at lave en afrunding i form af en udtalelse.
2. Et partnerskab, som vi har det med KFUM og KFUK i Palæstina, kræver at vi er i stand til at
handle, når de beder os om det. Vi bliver kontaktet både fra KFUM og KFUK i Palæstina og
fra KFUMs og KFUKs verdensforbund om sager vedrørende Palæstina, hvor vi bliver spurgt
hvad vi mener. Så er det jo vigtigt, at vi har en ide om hvad vi mener – et mandat.
3. KFUM og KFUK i Danmark vil stille en udtalelse på KFUMs verdensrådsmøde angående
Palæstina. Det sker for at verdensforbundet også skal have et mandat. KFUMs og KFUKs
verdensforbund er aktive og har været det meget længe i Israel og Palæstina. Så længe der
ikke ligger et ordentlig mandat, står de meget svagt, når nogen kritiserer dem. KFUMs
verdensforbund er plaget af at de amerikanske KFUM organisationer for det første er
præget af den meget pro-israelske opinion, der er i USA, og for det andet at de mener at
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KFUM skal være upolitisk. Man kan ikke handle i konflikten i Israel/Palæstina, uden at være
politisk. Derfor er det vigtigt at give verdensforbundet et meget stærkt mandat. Den
resolution som Danmark stiller, er skrevet og ligger på KFUMs hjemmeside. Den er meget
længere end denne her resolution, men grundværdierne er de samme. Når man går ind i en
kontroversiel debat, som KFUM og KFUK gør ved at stiller resolutionen, er det vigtigt, at
man har baglandets opbakning. Og vi vil gerne have jeres.
4. Normalt når et missionsprojekt slutter, ophører området også med at fylde noget på
dagssordenen. I den situation, som KFUM og KFUK i Palæstina er lige nu, ville det være et
fundamentalt svigt. De regner os som deres nære venner, og de regner med os. Vi beder
derfor om at få lov til at fortsætte med at prioritere dem. Ikke som projekt, men på
kontaktniveau, hvor vi handler når de beder os om det, og vi taler deres sag i KFUMs og
KFUKs verdensforbund.
Resolutionens opbygning:
1. En indledning, hvor vi udtrykker en holdning til konflikten. Denne holdning er at det
grunlæggende problem er den 35 årige israelske besættelse, og at den må ophøre. At
Palæstina har ret til en stat, og at vi støtter FN-resolutionerne. Vi mener selv at resolutionen
er balanceret. Balancen består ikke i en ligelig placering af skylden for konflikten, men i at
sige at den mest retfærdige vurdering af konflikten er udtrykt i FNs resolutioner.
2. Motivation har jeg været inde på.
3. Holde kontakt, handle i forhold til regering og offentlig opinion (breve). Støtte til KFUMs og
KFUKs verdensforbund.
Kort redegørelse for indholdet af FN-resolutionerne

Drøftelse af forslaget til udtalelse:
Bjarne Petersen, Hovedforeningen fremsagde at dette her er for mig kommet til at handle om
følelser. Jeg er blevet flyttet rigtig meget gennem de sidste 2 år, især da vi i Café K begyndte at
møde de palæstinensiske drenge. Jeg har måttet flytte mig, og det har været vigtigt i dette
projekt, at nogen har kunnet flytte sig i sådan et projekt også en gammel en som mig. Støt
derfor forslaget – vi må på banen både overfor vores regering og på verdensplan.
Afstemning om forslaget:
Forslaget er vedtaget med stort flertal.

Jørgen Lasgaard, Fællesbestyrelsen præsenterede Unge og
Kirke udtalelsen:
Udtalelse –"Unge må sættes på Den danske Folkekirkes dagsorden"
Jeg skal anbefale, at vi som Landsmøde tilslutter os den formulerede udtalelse.
Jeg kan i min vildeste fantasi ikke forestille mig, at vi gør andet – for det er en hjertesag for
bevægelsen, at unges behov og spørgsmål og ønsker i langt højere grad tages alvorligt af Den
danske Folkekirke – herunder også os selv.
Sagen formuleres kort i det første afsnit –" hidtidige svar giver ikke længere mening."
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Kirken i dag opleves ikke af unge som en reel svarmulighed. Der er behov for grundlæggende
nytænkning, hvis vi som kirke også vil være kirke for unge. Og dette til trods for, at unge har
stor optagethed af tro. For det andet er det et faktum at de kirkelige ungdomsorganisationer
markant mister kontakt med de unge akkurat som den officielle folkekirke gør.
På denne baggrund er det livsnødvendig at sætte de unge på Den danske Folkekirkes
dagsorden. Både i de organisationer, der målrettet henvender sig til unge – og i den officielle
del af kirken.
Der hører en fortælling til sammen med den udtalelse, vi skal vedtage. Den er en frugt af et
meget konstruktivt samarbejde mellem KFUM og KFUK, FDF, KFUM idræt, KFUKspejderne og
KFUM-spejderne. Disse 5 organisationer har skrevet et samlet oplæg på 16 sider, som er
blevet forelagt bispekollegiet. Her gås der i dybden med analysen af forholdet mellem unge og
kirke, og der redegøres for igangværende initiativer og der foreslås handlingsplaner. Og man
står sammen om en vision – også aftrykt i vores udtalelse –
"Som kirke ønsker vi at møde flest mulige unge med evangeliet på en tidssvarende måde så
den kristne tro af den unge opleves som værdifuldt bidrag i egen identitetsudvikling".
I analysedelen i oplægget er der 8 punkter, som beskriver problemstillingen. Jeg vil give nogle
eksempler på synspunkter.
Under overskriften – vi giver svar – men ofte på spørgsmål den unge, aldrig har stillet – skrives
der om en forkyndelse, der først og fremmest skal knytte til ved erfaringer og ungdomskultur.
"Der er mere brug for en forkyndelse, som bygger på dialog og tager udgangspunkt i unges
søgen efter svar end en systematisk indlæring af bibelhistorie og paratviden. Først må
interessen fanges – og det gøres bedst ved at tale til alle deres sanser og lige ind i deres
virkelighed og i de udfordringer, de står midt i, og dernæst kan der suppleres med
baggrundsviden."
Under overskriften – Vi forkynder mindre i dag i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer –
formuleres: en af baggrundene i ledernes upåklædthed og usikkerhed:
"Manglende viden og usikkerhed om personligt ståsted er en skrøbelig platform at forkynde for
andre på."
Under overskriften – den individualiserede unge – står der skarpt om unges oplevelse af kirken:
"I gudstjenesten er den unge en anonym del af en mængde. Noget de ellers kun kender til fra
fankulturen i musikkens og sportens verden. Unge oplever, at kirken tilbyder en fælles vedtaget
programflade med eneste fælles mødested søndag formiddag. De ser den almindelige
højmesse som værende ekskluderende i sin aftalte og indforståede form, hvor det kun er de
indviede, der kender reglerne for, hvornår man skal stå, sidde, synge og tie."
Under overskriften – Højmessens middelalderlige form – "Vores erfaringer viser, at formen er
altafgørende for unges modtagelse af budskaber. Det der gælder er ikke det, du siger – men
det den unge hører og ser. Individualiserede unge forventer at blive taget alvorligt i den
livssituation, de står midt i – i tro og tvivl – gennem interaktivitet og dialog. Dvs. dele som er
vanskelige at få øje på i nutidens gudstjenesteform. – Kirken er for kedelig efter teenageres
mening, så derfor gider de ikke komme til gudstjenesten. Faktisk er der kun 8 prct. Der ikke
længere kommer, fordi de har mistet deres tro."
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Jeg trækker disse citater frem for at anspore flere til at fordybe sig i og hente inspiration i det
fremragende oplæg. Og så trækker jeg også disse ting frem som grundlag for den fortælling,
som skal følge med vores udtalelse.
Jo, for alt dette siger biskopperne ja, og amen til. De er enige i en sådan skarp selvkritisk
analyse.
De tider er ved at være forbi, hvor vi først og fremmest fra officiel kirke og præster hører – de
unge må indrette sig, de unge må lære, de unge må lige forstå dybderne i traditionen – kort
sagt: de unge må holde mund og blive som os halvgamle. Kirken har erkendt – det er os der
skal flytte os, det er os der skal udvikle os – og officiel kirke og ungdomsorganisationerne har
brug for et meget nærmere samarbejde for at langt flere unge kommer til at møde en kirke for
unge, der er tidssvarende og bidrager til deres personlige identitetsdannelse.
Det er dog et markant nybrud i alle diskussioner om samarbejdet mellem KFUM og KFUK og
Folkekirken, - nu taler vi som ungdomsbevægelse med biskopperne i ryggen, og det bør føre til
flere dagsordener med unge i fokus rigtig mange steder i kirkelivet.
Som et konkret udslag af organisationernes møde med biskopperne blev der besluttet at
nedsætte
ET SAMARBEJDSFORUM –1 religionspædagogiske medarbejder fra hvert af de 10 stifter,
repræsentanter fra vores organisationer, repræsentanter fra Teologisk Pædagogisk Center i
Løgumkloster og Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer.
Samarbejdsforummet har i første omgang tre opgaver:
a) arbejde med vedkommende forkyndelsesformer for unge
b) udgøre et samtaleforum for organisationer og øvrig kirke, hvorigennem også kirkens
officielle tilbud når bedre ud til os gennem kontaktpersoner
c) formulere retningslinier for en konference til næste år om unge og kirke, hvor
ressourcepersoner og eksempler på vedkommende forkyndelse bliver til inspiration, hvor
der tages afsæt til nye intiativer vedr. efteruddannelse af præster og mange andre der
arbejder med unge, og hvor den videnskabelige forskning også formidles.
Alt dette hører sammen med denne udtalelse, som så er vores – frie KFUM og KFUK-måde at
markere.
Der er linet 6 punkter op – de fem oprindelige og hertil 1 ekstra punkt i forlængelse af
gårsdagens drøftelser:
- at udnævne en – eller flere – kirker i mellemstore og store byer til ungdomskirke a la Brorsons
kirke, Nørrebro, København. Punktet indsættes som nyt punkt 4.
Punkt 1- Radikal anderledes tankegang og prioritering i kristendommens udtryksformer – især
ved gudstjenesten
Punkt 2 – Lederuddannelse på alle niveauer, der afsøger vedkommende forkyndelsesformer,
hvor unges spiritualitet tages alvorligt
Punkt 3 – Fremme samarbejdet lokalt mellem alle, der vil noget med unge, så accept af nutidige
vilkår indgår i tilbudet
Punkt 4- Erkendelse af behov for ekspert-personer, som styrker vore tilbud – både kvalitativt og
kvantitativt.
Punkt 5 – Igangsætning af pilotprojekter, der giver nye erfaringer og systematisk
erfaringsopsamling.
Vi opfordrer med disse punkter samlet til at unge kommer i focus. Gennem kreativ udvikling af
forkyndelsesformer, gennem mange uddannelsestilbud, gennem øget samarbejde, og ved at
der afsættes flere midler til personer og projekter.
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Jeg forestiller mig denne udtalelse som et godt arbejdspapir til inspiration for den lokale KFUM
og KFUK-forening, sådan som bestyrelsen er i samarbejde med menighedsråd og andre
kirkelige ungdomsorganisationer.
Og så er det et papir, som også bør sættes på dagsordenen i menighedsrådet af personer med
KFUM og KFUK-identitet.
Vi har i de næste år alle muligheder for at være med til at præge Den danske Folkekirkes
dagsorden.
Vi skal være med der, hvor alle fordommene og forargelserne luftes, og så skal de have tørt på
med de mange gode argumenter fra oplægget. Det er ikke de unge, der ikke tror, - det er kirken
der ikke tror på Guds liv i de unges udtryksformer og egen spiritualitet.
Og så skal vi være med – på basis af vores foreliggende arbejde og med nye inspirationer og
erfaringer fra DO IT – så når DO IT virker igennem vores organisation bliver det til jorden salt og
verdens lys for hele kirken. Det er da store perspektiver for vores kommende ungdomsprojekt –
DO IT kan være med til at omvende kirken, så den også virkeligt forkynder med de unge, for de
unge – og underet sker! De hører efter og kan bruge det til noget.
Så værsgod at bakke op om denne udtalelse – og værsgod til at kommentere
enkeltformuleringer,
Foreslå tilføjelser - Unge må sættes på Den danske Folkekirkes dagsorden – det gør vi
allerede,
Nu vil vi gøre det bedre, og vi gør det mange sammen.

Invitation til at kommentere forslaget:
Peter Thomasen, Dianalund sagde at det er et godt forslag. Lad os få den udtalelse ud. Men
lad os stramme det nye punkt – og give det folkekirkens sprog: ikke store/mellemstore byer,
men i stedet stift eller provsti. Foreslår at der rettes til provsti.
Bente Pedersen, FB svarede med at redaktionsgruppen valgte formuleringen ”mellemstore og
store byer” fordi det er i de større byer, at sognegrænserne giver mindre og mindre mening og
hvor der derfor kan omdannes kirker uden større besvær. Provstier er en sjov administrativ
størrelse
Anni Schrøder, Grindsted fremlagde at papiret et godt startskud til at komme videre med
samspillet med den officielle folkekirke.
Bodil Jespersen, Vejle glæder sig meget over forslaget. Men vi må ikke glemme, at vi også
skal ud og lave noget, vi kan ikke tørre det hele af på menighedsrådet og præsten
Dirigenten: Peter Thomasen har accepteret, at forslaget sættes til afstemning i
redaktionsgruppens formulering. Forslaget enstemmigt vedtaget.

Behandling af forslag til resolution vedr. kandidater til
Fællesbestyrelsen
Steinar Bakke, Hillerød fremlagde forslaget.
Forslag til resolution vedr. kandidater til FB
Stillet af Steinar Bakke, KFUM og KFUK i Hillerød; Doris Bryld Bøye, KFUM og KFUK i
Helsingør og Jan Karkov Carstensen, KFUM og KFUK i Roskilde.
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Få foranledning af forslag fremsat af KFUM og KFUK i Århus midtby, KFUM og KFUK i Hellerup
sogn, og Ålholm KFUM,
Vil vi foreslå:
At Fællesbestyrelsen i den kommende arbejdsperiode opfordres til at vurdere og tydeliggøre
opgaver og funktioner for, om muligt, gøre det nemmere at opstille de bedst egnede kandidater.
Motivation:
Spørgsmålet om Fællesbestyrelses sammensætning afhænger ikke af alder, men af
nødvendigheden af, at finde de ressourcepersoner der samler set dækker evner, interesser
m.v. der er behov for i Fællesbestyrelsen.

Drøftelse af forslaget:
Carsten Bruhn-Lauritsen, FB kommenterede med at det er dejligt at få den opgave at skulle
kikke på opgaverne. Når vi vælges til FB kommer vi med forskellige kvalifikationer og
tidsrammer, så lad os bakke op om hensigtserklæringen til FB.
Kaja Petersen, FB supplerede med at sige at vi bakker op om forslaget og er glade for
forslaget. Og tak til Århus Midtby fordi I har puffet til os. Samtidigt en kærlig opsang: man skal
aldrig skælde ud over dem, der ikke er kommet, til dem der kom … tag det med hjem: jeg har et
problem. På sidste delegeretmøde var der ikke valg på kvindesiden. Denne gang har der ikke
være valg overhovedet. Halvdelen af det kommende FB er slet ikke valgt og det er et problem.
Jeg er sikker på, at I står bag os, men jeg ville gerne have haft den opbakning at være valgt.
Kære foreninger, I må kunne gøre det bedre. Det er jeres opgave at finde og opstille kandidater.
Nogen har arbejdet ihærdigt, andre har gjort meget lidt, nogen har slet ikke gjort noget. Vil I ikke
godt opstille kandidater nok til et valg næste gang?
Poul Gundersen, Århus sagde tak for resolutionsforslaget. Dette er et skridt i den retning, vi
gerne ville tage. Vi vil gerne trække vores forslag og bakke op om dette forslag i stedet.
Kristian Ahle Jensen, FB fremsagde at FBs sammensætning har været drøftet meget. FB har
været konservativ med hensyn til sammensætning, størrelse og kongevalg. Dette er det også
vigtigt at kikke på videre frem.
Afstemning om forslaget:
Forslaget vedtaget.

11. Eventuelt
Ordet blev givet frit.
Vibeke Maksten, Vejle står som formand for bestyrelsen i Lystrup Have Efterskole.
Hun vil gerne udtrykke en tak til landsbevægelsen for jeres støtte moralsk og økonomisk både
til fællesbestyrelse og privatpersoner.
Kirsten Vindum, Tjørring sagde at Unitas Forlags bestyrelse har arbejdet en del med
nyskabelser, herunder kirkebogladen – besøg den på www.kirkebogladen.dk
Det er stedet hvor man online handler sine ting som kirke.
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og herefter Ung Uge 2004. Fællesbestyrelsen drøfter, hvordan vi kommer videre – og der står
en flok klar til at gå i gang med arbejde – vi ses i Aulum 2004.
Bjarne Petersen, Hovedforeningen gjorde reklame for café K obligationer.
Dorte Hougaard Madsen, konsulent fremsagde at vi er en flok, der er meget glade for at være
ansat i KFUM og KFUK. Men vi har en bøn til jer om jeres hjælp; der er skåret markant ned i
antallet af ansatte – og det får indflydelse på vores opgaver. Tak, om I vil have forståelse for og
hjælpe med at videreformidle ændringerne i konsulenternes opgaver.
Martin Holmgaard, Hurup Thy takkede for deltagelsen I Ungdomsdemokrati-spørgeskemaet.
Så var der reklame for KFUMs 125 års jubilæum i 2003.
Kaja Petersen udtrykte en tak til de afgående FB-medlemmer.
Margith Pedersen udtrykte en stor velkommen til de nye FB-medlemmer.
Dirigenterne takkede for god ro og orden.
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