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Referat af landsmøde 2020 
 

Dagen indledtes med en samtaleøvelse faciliteret af Lone Ree Milkær. Herefter blev der spist frokost, 
hvorefter landsmødets formelle program startede: 

 

Valg af dirigent. 
Thorkild Svendsen blev valgt som dirigent. Troels Barkholt-Spangsbo blev valgt som referent. Hannah 
Dybbro og Annette Bøgh blev valgt som stemmetællere. 

 

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

 

Fremlæggelse af årsberetning 2019 
Ved forperson, Lone Ree Milkær 

 
Humanistisk Samfund havde ved årets afslutning 1922 medlemmer, hvilket er en stigning fra 1458 året før. 
Vi har altså fået knap 500 medlemmer mere. Vi gennemførte 29 begravelser, 9 bryllupper, 6 navngivninger 
og holdt konfirmationsceremonier for 258 glade konfirmander over hele landet. Fyn/Sdr. Jylland og 
Bornholm kom til som nye konfirmationshold. 

 

Hovedbestyrelse og sekretariat 

Hovedbestyrelsens arbejde har i de forløbne år koncentreret sig meget om organisationsudvikling og 
konsolidering af økonomi og administration. I forbindelse med organisationsudviklingen er det en stadig 
udfordring, at vi er en organisation med vokseværk. En positiv udfordring, som ikke desto mindre konstant 
fordrer, at vi skal tænke over, om vi har en struktur, der passer til foreningens behov. I hovedbestyrelsen 
arbejder vi med udviklingen af vores årsseminar, så det kan bruges til at skabe sammenhæng i foreningen 
og blandt de frivillige. Vi har ansat en ny landssekretær, Troels Barkholt-Spangsbo, og en deltids frivillig- 
og uddannelseskoordinator Marie Carlsen Ravnmark. Med to nye ansatte, et nyt uddannelsesprogram og 
næsten en fordobling af antallet af konfirmander i 2020 (som jo har meldt sig til allerede i maj 2019) har en 
del opmærksomhed været rettet mod konsolidering af administrationen. 

Ceremonier og frivillige 

Foreningens forskellige ceremonier er et område, som er under konstant udvikling. I 2019 har vi taget hul 
på arbejdet med en fælles kvalitetsstandard på tværs af ceremonityper. Ceremonierne er selvfølgelig 
forskellige, men vi arbejder henimod fælles rammer for evaluering og certificering. 
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Foreningens uddannelsesprogram er kommet rigtig godt i gang i 2019. Vi har afviklet grundmodul for alle 
interesserede i både Århus og København, som rigtig mange interesserede har deltaget i. Derudover har vi 
uddannet en del nye konfirmationsfrivillige, som Marie har gjort et stort stykke arbejde for at rekruttere. Vi 
udvider i 2020 med konfirmationshold i både København, Århus, Ålborg, Hjørring og Roskilde, så der skal 
mange nye frivillige til. Derudover har vi afviklet en ceremonilederuddannelse og certificeret 8 nye 
ceremoniledere. 

Arbejdet med udvikling af humanistisk eksistentiel omsorg er fortsat gennem året. Vi har fortsat noget 
besvær med at komme igennem officielle kanaler til sygehuse, men gruppen arbejder videre med 
udviklingen og leder efter flere andre måde at tilbyde humanistiske samtaler til medlemmer og andre 
interesserede. De har i løbet af de sidste par måneder fået gennemført samtaler med flere medlemmer af 
foreningen.  

Kommunikation – indadtil og udadtil 

Medlemsbladet ’Humanisten’ har skiftet navn til netop dette og har en kompetent og velarbejdende 
redaktion. Hovedbestyrelsen har nedsat et kommunikationsudvalg, som i den kommende tid vil arbejde 
med bl.a. kommunikation på sociale medier. 

Som eksempler på kommunikation og kendskab til HS kan nævnes, at vi i 2019 fik lavet dansk speak til en 
kort norsk ’reklame’-film lavet af Human-Etisk Forbund. Tusind tak til den danske astro-fysiker Anja C. 
Andersen for at lægge dansk stemme til filmen. Derudover tegnede Nikoline Werdelin en stribe om 
humanistisk begravelse i Ugebladet Søndag og det fortæller, at vi er ved at være forholdsvis kendt i den 
brede offentlighed. 

Lokalafdelinger 

I foreningens lokalafdelinger har der været dejligt meget aktivitet i det forgangne år: 

På Bornholm (som ikke er en egentlig lokalafdeling, men en gruppe engagerede og interesserede 
humanister) holder de fast i at holde læseklubber og tilbyder foredrag med humanistiske temaer. 

I Aalborg er der startet en konfirmationsgruppe i tilknytning til lokalafdelingen, man fortsætter med at 
afholde filosofiske caféer i samarbejde med studerende fra Aalborg universitet. Der har været flere 
velbesøgte foredrag i samarbejde med Åbent universitet og lokalforeningen har været inviteret til et møde 
i samarbejdet ’Kirke og religionsmøde’. 

I Århus holdes der liv i Kafé Mench med vinterchili og foredrag. Og i København afholdes der ligeledes Kafé 
Mench-arrangementer og foredragsarrangementer. 

Der er noget, som rører sig på Fyn og muligvis vil der i den kommende tid blive oprettet en lokalafdeling 
her. 

Politisk arbejde 

Foreningen har deltaget på folkemøde i 2019 ligesom de foregående år. Her havde vi samtaler med 
forskellige politikere, oplysende arrangementer om ceremonier og humanisme og ikke mindst 
humanistisk fællessang. 

Åbningsceremonien i forbindelse med folketingsårets begyndelse blev afholdt for anden gang med 
deltagelse af 21 folketingsmedlemmer og tale fra journalist Torben Sangild. 
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Arbejdet med ligestilling af livssyn fortsatte, men var selvfølgelig præget af, at det var et valgår. HS deltog 
i et temamøde i kirkeudvalget i januar 2019, hvis konklusion var, at det ikke er juridisk validt at 
forskelsbehandle på baggrund af tro eller mangel på samme. Efterfølgende gik arbejdet i stå på grund af 
valgkamp og vi arbejdede efter valget på at kontakte de nye kirkeordførere og holdt møder med disse fra 
Å, V, S, Ø og SF. Dette arbejde vil fortsætte det kommende år. 

Derudover arbejdede vi med temaer som civilregistrering, religionsfrihed i udenrigspolitik og eftersøgning 
af pårørende i forbindelse med dødsfald, hvis man ikke er medlem af folkekirken. Et af de større fortsatte 
temaer er undervisning i religion og lignende i folkeskolen, hvor vi arbejdede med oprettelse af et netværk 
for fagfolk og med konfirmationsundervisning i skoletiden, bl.a. som erstatning for pædagogisk 
understøttende undervisning. 

HS deltager i diverse internationale samarbejder. Vi mødes en gang om året med de andre humanistiske 
organisationer i Norden. Dette møde blev i 2019 holdt i København og blev fortrinsvis brugt til at forberede 
en ansøgning om at afholde Humanist World Congres i 2023 i samarbejde med Humanists International. 
Dette blev godkendt ved Humanists International generalforsamling på Island i 2019 og har arbejdstitlen 
’Building better democracies – as the memory of the 20th century fades’. 

HS deltager også i europæisk samarbejde i European Humanist Federation, som primært laver 
lobbyarbejde i EU-institutionerne og koordinerer samarbejde mellem europæiske organisationer. 

Udfordret økonomi 

På baggrund af en kombination af nye ansættelser, vækst, fejl og til dels manglende overblik er 
foreningens økonomi noget udfordret. Heldigvis har vi kompetente folk i hovedbestyrelse og på 
sekretariatet, som har taget fat i dette og lagt en plan for den videre færd. Vi har et præcist budget for 
næste år og overblik over økonomien. 

 

Tak til medlemmer og frivillige for det forgangne år i Humanistisk Samfund. Vi er en levende og aktiv 
forening, som er ramme om ceremonier og humanistisk livssyn for tusinder af frivillige. 

På vegne af bestyrelsen, 

Lone Ree Milkær 

forperson 

 

Fremlæggelse af regnskab 
 
Kasserer Peter G. Tranders fremlagde årsregnskabet for 2019. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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Budget 2020 - til orientering. 
Bestyrelsens budget for 2020 blev præsenteret til orientering. 

Der blev stillet spørgsmål til planerne for foreningens deltagelse på folkemødet på Bornholm, 
målet for egenkapital og fordelingen af udgifter på forskellige aktiviteter. 

 

Debat og beslutning om forslag til kontingentfastsættelse 
a) Forslag 1 

Hovedbestyrelsen foreslår at hæve det årlige medlemskontingent for voksne fra 375 kr. til 425 kr. 

Størrelsen på månedlige støttemedlemskaber korrigeres, så kun det årlige medlemskontingent stiger, 
men størrelsen på den månedlige donation fastholdes (rundet op) så de månedlige 
støttemedlemskaber stiger med 5 kr. pr. måned. 

Forslaget er enstemmigt vedtaget med 30 stemmer for. 

 

b) Forslag 2 
Hovedbestyrelsen foreslår, at lokalforeningskontingentet fremover fastsættes som 10% af det 
samlede kontingent for voksne lokalforeningsmedlemmer. Det vil føre til et lokalforeningskontingent 
på 42,5 kr. per voksne lokalforeningsmedlem. 

Forslaget er vedtaget med 29 stemmer for og en der undlod at stemme. 

 

c) Forslag 3 
Hovedbestyrelsen foreslår at halvdelen lokalforeningskontingentet for lokalforeningsmedlemmer 
udover 300, tilbageholdes af landsforeningen og placeres i en lokalforeningspulje, der kan søges til 
ikke-budgetterede aktiviteter af både arbejdsgrupper og lokalforeninger af HS. 

For medlemmer af HS, der ikke er tilknyttet en lokalforening, reserveres 10% af deres samlede 
kontingent til lokalforeningspuljen. 

Hovedbestyrelsen vil fastsætte faste årlige frister for ansøgninger til lokalpuljen og behandle 
ansøgningerne ved førstkommende HB-møder efter ansøgningsfristen. 

Det bliver præciseret, at i tilfælde af, at alle pengene i lokalforeningspuljen ikke er blevet uddelt 
ved et års afslutning, overføres de til lokalforeningspuljen året efter. 
 
Det foreslås at evaluere lokalforeningspuljen til næste landsmøde. 
 
Det foreslås at sekretariatet følger op på medlemmer uden en lokal forening, så de får 
muligheden for at blive tilknyttet en lokalforening. 
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Forslaget er vedtaget med 28 stemmer for og en der undlader at stemme. 
 
 

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 
 

a) Forslag 1: Vedtægtsændring af §2 stk. 2 
 

Nuværende: 

§2 - Stk. 2. Foreningen anerkender følgende definition på Humanisme, som benyttes af IHEU 
(International Humanist and Ethical Union): 

“Humanism is a democratic and ethical life stance, which affirms that human beings have the right 
and responsibility to give meaning and shape to their own lives. It stands for the building of a more 
humane society through an ethic based on human and other natural values in the spirit of reason and 
free inquiry through human capabilities. It is not theistic, and it does not accept supernatural views of 
reality.” 

som foreningen har valgt at oversætte således: 

Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, som bekræfter det enkelte menneskes ret til og ansvar 
for at forme sit eget liv og give det mening. Den står for opbygning af et mere menneskevenligt 
samfund gennem en etik, som er baseret på menneskelige og andre naturlige værdier og styret af 
fornuft og frie valg gennem menneskelige evner og muligheder. Den er ikke teistisk og afviser 
overnaturlige forklaringer. 

 

Foreslås ændret til: 

§2 - Stk. 2. Foreningen anerkender følgende definition på Humanisme, som benyttes af HI 
(Humanists International): 

“Humanism is a democratic and ethical life stance that affirms that human beings have the right and 
responsibility to give meaning and shape to their own lives. Humanism stands for the building of a 
more humane society through an ethics based on human and other natural values in the spirit of 
reason and free inquiry through human capabilities. Humanism is not theistic, and it does not accept 
supernatural views of reality.” 

som foreningen har valgt at oversætte således: 

Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, som bekræfter det enkelte menneskes ret til og ansvar 
for at forme sit eget liv og give det mening. Humanismen står for opbygning af et mere 
menneskevenligt samfund gennem en etik, som er baseret på menneskelige og andre naturlige 
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værdier og styret af fornuft og frie valg gennem menneskelige evner og muligheder. Humanismen er 
ikke teistisk og afviser overnaturlige forklaringer. 

Det blev stillet ændringsforslag til forslaget således at §2 – Stk. 2 vil lyde: 

§2 - Stk. 2. Foreningen anerkender følgende definition på Humanisme, som benyttes af 
Humanists International: 

“Humanism is a democratic and ethical life stance that affirms that human beings have the right and 
responsibility to give meaning and shape to their own lives. Humanism stands for the building of a 
more humane society through an ethics based on human and other natural values in the spirit of 
reason and free inquiry through human capabilities. Humanism is not theistic, and it does not accept 
supernatural views of reality.” 

som foreningen har valgt at oversætte således: 

Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, som bekræfter det enkelte menneskes ret til og ansvar 
for at forme sit eget liv og give det mening. Humanismen står for opbygning af et mere 
menneskevenligt samfund gennem en etik, som er baseret på menneskelige og andre naturlige 
værdier og styret af fornuft og frie valg gennem menneskelige evner og muligheder. Humanismen er 
ikke teistisk og afviser overnaturlige forklaringer. 

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget med 30 stemmer for. Det oprindelige forslag 1 
frafaldt. 
 

b) Forslag 2: Vedtægtsændring af §3 stk. 2 
 

§3 stk. 2. For personer, der ikke er myndige, gælder, at mindst en af deres forældre eller værge 
skriftligt skal erklære sig indforstået med en indmeldelse. 

Foreslås slettet og at ændre nummeringen af den efterfølgende §3 stk. 3 til §3 stk. 2. 

 

Forslaget er enstemmigt vedtaget med 30 stemmer for. 

 

c) Forslag 3: Vedtægtsændring af §4 stk. 3 
Nuværende: 

§4 stk. 3. Ens medlemskab ophører, når man har været i kontingentrestance i mere end 6 
måneder 

Foreslås ændret til: 

§4 stk. 3. Medlemskab ophører, når man har været i kontingentrestance i mere end 6 måneder 




	Referat af landsmøde 2020
	img002

