Referat af Humanistisk Samfunds ordinære landsmøde 2012
Humanistisk Samfund holdt landsmøde i Valby Kulturhus lørdag den 10. marts 2012.
Der deltog 33 medlemmer og 4 gæster.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
Kelvin Nielsen valgtes til dirigent og konstaterede, at landmødet var lovligt
indkaldt. Henrik Høyer valgtes til referent og Thorkild Svendsen, Lene Friis og
Tage Pedersen til stemmeudvalg.
2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse.
Bestyrelsens årsberetning var på forhånd udsendt til samtlige medlemmer i et
nyt, flot design men blev ledsaget af kommentarer fordelt på 4 hovedområder:
-

Organisationen og medlemmerne ved formand Ole Wolf
Ceremonier ved bestyrelsesmedlem Jørgen Oldenburg
Politik og PR ved talsperson Thorkild Svendsen
Det internationale arbejde og retssag ved bestyrelsesmedlem Rainer
Verhoeven.

Gennemgangen blev fulgt op af et forløb, hvor landsmødets deltagere i fire
grupper kunne debattere oplæggene og stille forslag til den fremtidige
virksomhed. En god form som gav anledning til mange frugtbare samtaler.
Herefter plenum hvor beretningen blev godkendt.
Dagsordenen blev herefter forladt til fordel for et spændende foredrag og
efterfølgende debat om kristendomsundervisningen i folkeskolen ved lektor Tim
Jensen.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Foreningens regnskab for 2011 og budget for 2012 blev fremlagt ved
hovedbestyrelsesmedlem og kasserer Sidsel Kjems. Regnskabet, som viste et
overskud på kr. 37.848, blev godkendt.
4. Debat om eventuelle forslag til vedtægtsændringer, indkomne forslag og
afstemning.
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af hovedbestyrelse, højest syv medlemmer, og to suppleanter.
Trine Hjelbak og Asger Bertram ønskede ikke at genopstille til valg af ny
hovedbestyrelse.

Peter A. Nielsen trak sin kandidatur tilbage, hvorefter Jens Pihlkjær Christensen
og Lone Ree Milkær valgtes som nye medlemmer og den øvrige bestyrelse
genvalgtes uden afstemning.
Hovedbestyrelsen består herefter af:
Jens Pihlkjær Christensen
Sidsel Kjems
Lone Ree Milkær
Jørgen Oldenburg
Marie Louise Petersen
Rainer Verhoeven
Ole Wolf
Herefter valgtes ved afstemning mellem tre kandidater:
1. suppleant Peter A. Nielsen
2. suppleant Irene Hauch
Pia Hellstrøm blev ikke valgt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Til revisor valgtes Jens Broe og til revisorsuppleant Kelvin Nielsen.
7. Evt.
Ved landsmødets afslutning blev der fra flere sider udtrykt tak og stor
anerkendelse for det arbejde Hovedbestyrelsen og andre, der gør en indsats for
foreningen, har udført i det forløbne år.
På baggrund af en medlemsfremgang på ca. 40 % siden landsmødet i 2011, en
stadigt mere velfungerende organisation og det forhold, at en række af
foreningens mærkesager er kommet på den politiske dagsorden i Danmark med
dygtig medvirken fra Humanistisk Samfund, sluttede mødet i en optimistisk og
positiv stemning.
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