REFERAT
Humanistisk Samfunds landsmøde - lørdag d. 3. marts
2018
Humanistisk Samfund (i det følgende HS) holdt landsmøde på Folkestedet i Aarhus, lørdag d. 3.
marts.
1. Valg af dirigent.
Eigil Dixen blev valgt til dirigent og Tue Bo-Chassé til referent.
Tage Pedersen og Lisbet Albertsen blev valgt som stemmetællere.
2. Konstatering af mødets lovlighed.
Eigil Dixen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
3. Fremlæggelse af årsberetning.
Lone Ree Milkær fremlagde på hovedbestyrelsens vegne (herefter HB) beretning for 2017. Hun
berettede følgende:
•
•

1258 medlemmer per d. 20/2/2018.
En vis fremgang på antal af ceremonier, i særlig grad begravelser og konfirmation.
Ceremonier og humanistisk praksis i HS - i stikord

Humanistisk Eksistential Omsorg - uddannelsesforløb i 2017. 9 uddannede samtalepartnere.
God dialog med bl.a. Rigshospitalet og Bornholms Hospital.
Arbejdet i ceremonigrupper:
Bryllup/navngivning ligger lidt underdrejet. Der mangles celebranter. Men dog 1 ny uddannet i
2017.
Konfirmationer: Stigning, bl.a pga oprettelsen af nyt hold i Aarhus (fra 20 til 40), og et i Ringsted
(35).
Begravelse: 6 nyuddannede ceremoniledere.
Arbejde med nyt fælles uddannelsesprogram
Sættes i gang med start på grunduddannelsesforløb i efteråret, med senere tilføjelse af specifikke
kurser.
Lokalforeningernes aktivitet - i stikord
Aarhus: Kafe Mensch

Aalborg: Filosofisk café, velbesøgte foredrag, foredrag på gymnasier m.v, velkomstbreve til nye
medlemmer.
Viborg: Foredrag og debataftener
Bornholm: Debataftener og folkemøde
København: Lej en forsker (Eva Smith), valgmøde, info for nye medlemmer, solhvervsarrangement.

Det politiske arbejde
•

Afskaffelsen af blasfemiparagraffen. Fællesskab med nordiske humanistorganisationer og
danske konfessionelle organisationer. Vi kan formentlig tage noget af æren, for afskaffelsen
af blasfemiparagraffen.

•

L19 - en lov vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Modstand i forhold til at komme
i kontakt med det udvalg, der lavede det lovforberedende arbejde. Senere i processen er der
dog kommet en vis forståelse og anerkendelse for begrebet livssyn, og HS' ønske om
ligestilling og anerkendelse som livssynssamfund parallelt med trossamfundene. HS blev en
central del af debatten i folketingssalen. Flere partier har udtalt, at der skal tages stilling til
vilkårene for livssynssamfund i Danmark i 2018. Støtte fra FN's tidligere og nuværende
Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief.

•

Nyt kontor for beskyttelsen af religiøse mindretal i Udenrigsministeriet. HS er blevet del af
den dialoggruppe som kontoret har indkaldt til.
Internationalt arbejde

•
•
•

Lancering af IHEU's Freedom of Thought Report i december 2017.
Lone Ree Milkær deltog i et "high-level meeting for non-confessional and philosophical
leaders in Europe".
IHEU (Humanists International) og EHF
Folkemødet

•
•
•
•
•

Debatter med Simon Ørregaard (Eftertro), Anders Stjernholm (Ateistisk Selskab), Tommy
Petersen (Radikale Venstre).
Folkekirkens økonomi med Naser Khader, Niels Kjærgaard, Daniel Toft-Jakobsen og Sidsel
Kjems.
Sekularisering og ytringsfrihed med den franske ambassadør og Jakob Mchangama.
Ligestilling af livssyn i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder.
Egne debatter omkring bl.a. døden.
Udvikling af organisationen

•
•
•
•
•

Etablering af sekretariat, løbende udvikling.
Omstrukturering af bestyrelsens arbejde i fremtiden - tidligere en mere arbejdende
bestyrelse end nu, hvor der er et sekretariat.
Arbejde omkring værdigrundlaget.
Årsseminaret som en måde for de aktive at møde hinanden, udover Landsmødet.
Arbejde med det fælles uddannelsesprogram.

Ny ungdomsorganisation: Unge Humanister.
Startet på eget initiativ. De er i gang med at planlægge sommerlejr 2018.
Kommentarer til forpersonens beretning.
Jørn Rosborg: Ros til beretningen. Opfordring til at dele relevant pressedækning internt og mere
systematisk end hidtil. Det gøres systematisk i Aalborg.
Tage Pedersen: Angående den franske ambassadør. Kan han lokkes ud i landet? Lone:
Sandsynligvis ikke - han er meget travl.
Henning Jacobsen: På hjemmesiden - adskillelse af stat og kirke - > adskillelse af stat og
trossamfund (så det ikke blot refererer til Folkekirken.
Ole Wolf: Stærk favorisering af Folkekirken. Drevet af staten. Derudover er der en
skattemæssig fordel for de andre anerkendte trossamfund. Vi er på sin vis allierede med alle de
andre trossamfund end Folkekirken, ifht sekularisering.
Dirigent Eigil Dixen: Beretningen er godkendt af salen.
4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Jakob E. Jørgensen
Ingen anmærkninger fra revisor Jørn Rosborg.
Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk.
Dirigent Eigil Dixen: Regnskabet er godkendt af landsmødet.
Budget 2018 - til orientering.
Projekteret stigning i kontingenter og ceremonier.
Gennemgang af alle posterne.
Kommentarer fra salen:
• Korrektion af udgifter til konfirmation vest + 80-100 % ifht vækst siden 2017.
• Indskriv Konfirmation Fyn i budgettet
• Fremhæv uddannelse i budgettet fremadrettet.
5. Debat om indkomne forslag Forslag 1: Vedtagelse af nyt værdigrundlag.
HB fremlagde forslag om at vedtage det Nordiske Humanistmanifest af 2016 som HS' nye
værdigrundlag.
Forslag 1 blev vedtaget uden behov for skriftlig afstemning.
Forslag 2: Forslag af 6.2.18 ved Henning Jacobsen.

Kommentar fra HB: Det er HB's anbefaling at forslaget bortfalder eller ikke vedtages, da det vil
binde bestyrelsens arbejde på en uhensigtsmæssig måde.
Der blev indledningsvis debatteret vedrørende det principielle spørgsmål: Kan HS tage stilling til og
beslutte så konkrete politiske spørgsmål som forslag 2 er et eksempel på. Dette var altså en fordiskussion til selve forslaget.
Det blev besluttet ved håndsoprækning, at landsmødet ikke kunne tage stilling til dette konkrete
forslag med 20 stemmer mod 11.
6. Valg til hovedbestyrelse
Dirigenten besluttede at man kunne stemme på mellem 3 og 4 kandidater.
Det blev desuden indskærpet HB, at formuleringen af vedtægterne siden vedtægtsændringen i 2017
ikke var blevet konsekvensrettet, hvilket burde blive rettet og indsendt som forslag til
vedtægtsændring til landsmødet 2019.
Peter Tranders stillede op til HB på mødet.
Resultat af valget:
Astrid Guldberg Ploug blev valgt for 2 år
Laura Faurschou blev valgt for 2 år
Jakob E. Jørgensen blev valgt for 2 år
Peter Tranders blev valgt for 1 år.
Niels Dueholm blev valgt som suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørn Rosborg blev valgt til intern revisor
Eigil Dixen blev valgt til revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Lone Ree Milkær takkede Nina Faartoft for sin tid i HB.
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