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Referat af landsmøde 2019
Dagen indledtes med en samtaleøvelse faciliteret af Nina Faartoft. Herefter blev der spist frokost,
hvorefter landsmødets arbejdselementer blev sat i gang:

Valg af dirigent.
Eigil Dixen blev valgt som dirigent. Tue Bo-Chassé blev valgt som referent. John Skinnebach-Larsen og
Jakob E. Jørgensen blev valgt som stemmetællere.

Konstatering af mødets lovlighed.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

Fremlæggelse af årsberetning.
Lone Ree Milkær (LRM) præsenterede en fin stigning i medlemstal og ceremoniafholdelsen, og
bemærkede hvilken fornøjelse det var at se tilbage på året og de mange aktiviteter.
I 2018 startede foreningens nye samlede uddannelsesprogram. LRM gennemgik dette program
og dets formål. Overordnet kan fremhæves behovet for en samlet og driftssikker uddannelse af
nye frivillige til foreningens stigende grad af aktivitet.
LRM gik herefter videre til at tale om HEO ; humanistisk eksistentiel omsorg. Aalborg Sygehus og
Rigshospitalet er der kommet aftaler med, og der er blevet oprettet et HEO-telefonnummer.
Lokalafdelinger :
HS Aalborg : Lokalt nyhedsbrev, foredrag, stærkt pressearbejde, etablering af
konfirmationsgruppe.
Bornholm (uformel gruppe) : FrivilligFredag, møder på biblioteket i Rønne,
HS Hovedstaden : Sommer- og vintersolhvervsfest, debataftener med oplæg.
HS Viborg : Succesfuldt infomøde på engelsk
HS Aarhus : Kafé Mensch-arrangementer.
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Politisk arbejde :
Arbejde fortløbende med at få anerkendt livssyn parallelt med trossamfund.
Kirkeudvalgsmedlemmer var på studietur i Sverige og Norge for at undersøge livssynslovgivning.
Diskussionen går især på hvordan man definerer et livssyn, og hvordan man i så fald skulle kunne
lovgive om det. Der blev holdt et uforpligtende temamøde omkring årsskiftet, hvor mange
eksperter anbefalede en rettighedsgivende lovgivning omkring livssyn.
Det vides ikke præcis hvad status er, blandt andet på grund af valget, men det synes at skride
fremad positivt.
Internationalt samarbejde :
Støtte fra HEF i forhold til rejseomkostninger. LRM i bestyrelsen for EHF. IHEU har ændret navn til
Humanists International.
Nordisk samarbejde :
Nordisk møde en gang om året. Deltagelse fra Island til Finland. Til mødet på Island blev man
enige om at byde på at få World Humanist Congress 2023 til København. Det bliver et stort
projekt, men HEF sikrer at det ikke bliver en belastning for HS, men en styrkende proces.
Folkemødet :
I 2018 havde vi for første gang et telt med god plads til at afholde vores arrangementer. Vi afholdt
debatter om åndsfrihed, besøg af Eftertro, livssynslovgivning, oplæg om ceremonierne,
konfirmationsøvelser. Opfordring til at man melder sig til som frivillig – det er sjovt.
10 års-jubilæum :
Sangkonkurrencen var succesfuld – Drag Ud er med til nogle af årets konfirmationsceremonier.
Årets humanist til Svend Brinkmann
Årsseminar inden jubilæet.
Besøg fra internationale venner, blandt andet Andrew Copson fra Humanists International.
Åbningsceremonien – en del fodarbejde op til for at sikre deltagelse af MF’ere.
Succeskriteriet var 5 MF’ere. Der kom 19. Det var en stor succes. Der blev holdt tale af Nikolaj
Cederholm – men den blev lidt mere politisk, og lidt mindre ceremoniel, end det er ønsket
fremadrettet. Peter Gantzler og Kaya Brüel deltog også på scenen.
Sidebemærkning om at den selvstændige organisation Unge Humanister holdt deres første
sommerlejr i 2018, og at de gentager det i 2019. De kommer også på Folkemødet, i HS’ telt.
Lidt om hvad der er på vej i 2019 :
Udvidelse af konfirmationsholdene – nye hold i Nordjylland, Roskilde, Gentofte.
Fortsat politisk arbejde for ligestilling af livssyn.
Kvalitetssikring af ceremonierne fremadrettet.
Rekruttering af frivillige, og styrket frivilligpleje.
Ansættelse af ny medarbejder i sekretariatet med fokus på frivillig- og uddannelseskoordinering.
Klapsalver til modtagelse af hende.

Side 2

30-03-2019

Spørgsmål til beretningen :
Er der nogen der har arbejdet med kristendomsundervisning i 2018 ? Svaret er NEJ, men det står
på listen.

Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Jakob E. Jørgensen
Flere medlemmer og flere ceremonier. Steget omsætning. Der blev brugt en del penge på
jubilæet, hvilket var overlagt, og var den primære årsag til årets underskud.
Vi står tilbage med en egenkapital der stadig er rimelig, men som gerne må blive lidt mere
bastant i løbet af de næste par år.

Budget 2019 - til orientering.
Spørgsmål fra salen gjorde opmærksom på at uddannelsesomkostningerne måske bliver større
end det lader til at der er budgetteret med.

Debat og valg om indkomne forslag -Forslag 1: Vedtægtsændring af paragraf 8 stk 4.
Forslaget vedtages enstemmigt og med øjeblikkelig ikrafttræden.

Debat og valg om indkomne forslag – forslag 2: Vedtægtsændring af paragraf 6.
Forslaget vedtages enstemmigt.

Valg til forperson
Lone Ree Milkær blev valgt til forperson.

Valg til hovedbestyrelse
Jakob E. Jørgensen og Laura Faurschou trak sig fra bestyrelsen.
Der blev indgivet 25 stemmesedler.
Peter Tranders – valgt for 2 år
Lone Haudrum – valgt for 2 år
Kjeld Lanng – valgt for 2 år
Christoffer Paulsen – valgt for 1 år
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Kirstine Kærn – valgt for 1 år
Niels Dueholm – valgt som suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørn Rosborg blev valgt til intern revisor
Jakob Elvers Jørgensen blev valgt til revisorsuppleant.

Eventuelt
Jørgen Oldenburg havde gratis bøger med.

Dirigentens godkendelse af referatet 30-03-2019______________________________________
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