Referat af landsmøde 2022
Dagen indledtes med et oplæg af Dennis Meyhoff Brink om religionssatirens historie, en frokost, en
velkomst af Lone Ree Milkær og en hilsen fra Human-Etisk Forbund. Hvorefter landsmødets
formelle program startede:

Valg af dirigent.
Thorkild Svendsen blev valgt som dirigent. Troels Barkholt-Spangsbo blev valgt som
referent. Jakob Elvers Jørgensen og Helle Wils blev valgt som stemmetællere.

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

Fremlæggelse af årsberetning 2021
Ved forperson, Lone Ree Milkær

Hovedbestyrelsens beretning 2022
Verden er stadig en smule af lave, selvom vi begynder at nærme os en post-coronatilstand, som minder
om en verden, vi kender. Hele 2021 har selvfølgelig været præget af pandemien og siden vi holdt
landsmødet digitalt i 2021 har et væld af aktiviteter foregået digitalt, alt fra samtaler med pårørende og
brudepar til konfirmationsundervisning.
Selvfølgelig er det først og fremmest ceremonierne, som har været påvirket af alle de forhindringer som
restriktionerne har lagt i vejen. men også det politiske arbejde og det organisatoriske arbejde har været i
en slags venteposition.
På trods af alle forhindringerne har vi dog klaret os godt igennem. Både økonomisk og aktivitetsmæssigt.
Først og fremmest, fordi vores mange engagerede frivillige har holdt aktiviteten oppe og fordi vores
dygtige sekretariat har været fleksible og hurtige til at finde gode løsninger. Og økonomisk særligt fordi
brugerne af vores ceremonier også hovedsageligt har været fleksible og forstående overfor de særlige
udfordringer pandemien har givet os alle sammen.
Fastholdelse og rekruttering af frivillige har været et fokuspunkt under de forandrede forhold som
pandemien har givet os. Som alle frivillige foreninger har det været en udfordring at mange aktiviteter har
været droslet ned eller aflyst.
Medlemstallet er forblevet omkring de 2100, hvilket dog forventes at ændre sig med nyansættelsen af en
kommunikationsmedarbejder og en øget prioritering af synlighed og medlemsrekruttering fremover.

Ceremonier

Hovedbestyrelsen har nedsat et konfirmationsudvalg, som har ansvaret for driften af
konfirmationsarbejdet. Udvalget har især arbejdet med forberedelse af en ny konfirmationsmodel, hvor vi
har rekrutteret mere end 80 undervisere, kursusledere og andre frivillige til i alt 28 hold på landsplan. Det
har betydet, at vi har kunne udvide kapaciteten, især i hovedstadsområdet, hvor vi dog stadig har en
forholdsvis lang venteliste, som vi ikke kan imødekomme. Udvalget har tilrettelagt uddannelse og
undervisningsplan for nye undervisere.
Driften er konfirmationerne er godt på vej til at være gennemprofessionaliseret og Camilla, vores dygtige
frivilligkoordinator har haft travlt med at forberede konfirmationssæson ’22, hvor den nye
konfirmationsmodel er rullet ud i de fleste byer.
Begravelsesgruppen har selvfølgelig været udfordret af pandemien. Vi har ikke som sådan haft flere
ceremonier, men dem vi har haft, har været besværliggjort af restriktioner. Der har været 25 begravelser
i ’21. På trods af pandemien har begravelsesgruppen holdt gejsten oppe og har holdt både fysiske og
virtuelle møder. Det er en aktiv og engageret gruppe og der 6 flere ceremoniledere under uddannelse.
Begravelsespriserne er efter ønske fra begravelsesgruppen blevet sat ned til 3000 DKK (fra 4400) for
medlemmer og 3500 DKK (4900) for ikke-medlemmer. Det betyder, at vi fraviger den ensartede prispolitik
for ceremonierne. Som led i prisnedsættelsen går ceremonilederne ned i honorar til 1500 DKK pr.
begravelsesceremoni, så honorarpolitikken også bliver mere divers.
Der har været afholdt 9 vejledende samtaler. De vejledende samtaler er gjort gratis for medlemmer,
ligesom ceremonilederne ikke modtager honorar for samtalerne.
Bryllups- og navngivningsceremonier har været næsten stillestående i 2021, men vi har en del aftaler for
2022, så optimismen og fremtidstroen pibler frem. Det er lidt småt med frivillige i denne gruppe og det vil
være i fokus i den kommende tid.
Arbejdet med HEO Humanistisk Eksistentiel omsorg er desværre sat på pause.

Lokalforeninger

’Vi taler om døden’ blev gennemført for første gang – trods corona. Det var en temauge med fokus på
døden og en værdig afsked med livet, der var planlagt og gennemført af frivillige i lokalforeningerne og
begravelsesgruppen, med assistance fra sekretariatet. Ugen dannede rammer om et imponerende antal
aktiviteter: Bl.a. dødsvæg, fællessang, vandringer på kirkegårde og skovbegravelsespladser.Det forventes
at gentage temaugen i 2022.
Foreningen har aktive lokale foreninger i Aarhus, København og Roskilde. Lokalforeningen i Roskilde er
oprettet i løbet af året, mens lokalforeningen i Aalborg desværre har nedlagt sig selv. Der er stadig en
konfirmationsgruppe i Aalborg. I Aarhus har de bl.a. afholdt deres traditionelle vinterchili og i Roskilde har
der været et enkelt arrangement med introduktion til foreningen og snak om mulige nye aktiviteter. I
København har der været afholdt vintersolhverv.

Politisk arbejde

Højtideligheden ved åbningen af folketingsåret løb af stablen for 4. gang, med museumsinspektør fra
nationalmuseet, Jeanette Varberg, som gæstetaler. Denne gang på Borups højskole, som ligger tæt på
Christiansborg. Hofteateret er desværre under ombygning og vil være det de næste par år. Vi streamede
højtideligheden for anden gang.
Rent mediemæssigt kan man mærke, at nyhedens interesse er forsvundet. I år ansøgte vi folketingets
præsidium om at komme på folketingets officielle program for åbningsdagen og modtog et høfligt og
imødekommende afslag fra folketingets formand Henrik Dam Kristensen.
Det politiske lobbyarbejde har ligget stille i corona-tiden. Først og fremmest, fordi det har været vanskeligt
at holde møder med folk og fordi, der ikke har været ret mange netværksarrangementer, som vi har kunne
deltage i.

Internationalt arbejde

Arbejdet med World Humanist Congress 2023 skrider fremad og har blandt andet involveret en del møder i
København og Oslo. Bl.a. dannede et møde for nordiske humanistorganisationer i København i oktober,
med deltagelse af Humanists International, ramme for drøftelser af program og fremtidigt samarbejde.

Hovedbestyrelsen

Det stramme fokus på økonomi, som vi har haft de sidste år giver nu et overblik og har ført til en
genopbygning af foreningens egenkapital.
Der har været fokus på organisationsudvikling, bl.a. efter diskussionerne på seneste landsmøde.
Sekretariatet har hørt alle de eksisterende lokalforeninger om deres ønsker til organisationen, der er
blevet gennemført en medlemsundersøgelse og oprettet et høringsudvalg.
Hovedbestyrelsens arbejde vil i fremtiden være mindre fokuseret på drift og mere på strategi og
overordnet koordinering. I corona-årene har konfirmationerne eks. fyldt en del – også alt for meget i
hovedbestyrelsens arbejde. Sekretariatet overtager en del driftsopgaver og i stedet vil hovedbestyrelsen
fokusere mere på strategi og politik. I løbet af de kommende måneder kommer vi til at genstarte det
politiske lobbyarbejde og andre politiske aktiviteter i foreningen.
Hovedbestyrelsen har besluttet at fastlægge årlige fokusområder for foreningen – med baggrund i
strategien, som blev vedtaget på landsmødet i 2021 – for at fokusere politisk og kommunikativt arbejde. I
år vil dette fokus være på det skolepolitiske område og på ’adskillelse af skole og kirke’. Derfor lægger
hovedbestyrelsen blandt andet op til en vedtagelse af en landsmødeudtalelse om dette.

Beretningen er enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Lone Haudrum fremlagde årsregnskabet for 2021.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Budget 2022 - til orientering.
Bestyrelsens budget for 2022 blev præsenteret til orientering.

Debat og beslutning om forslag til kontingentfastsættelse
a) Forslag 1
Hovedbestyrelsen foreslår at fastholde det årlige medlemskontingent for voksne på 425 kr.
Størrelsen på månedlige støttemedlemskaber fastholdes ligeledes på 55, 105 og 205 kr.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
b) Forslag 2 Høringsudvalg
Hovedbestyrelsen foreslår, at forsøget med at have et høringsudvalg i Humanistisk samfund med
nedenstående kommissorium fortsættes og evalueres efter en periode på to år.
Kommissorium:

Udvalgets formål
Høringsudvalget skal medvirke til konflikthåndtering og respektfuldt samarbejde i
foreningen ved at sikre at alle foreningens medlemmer føler sig hørt og har adgang til at
få deres uoverensstemmelser behandlet konstruktivt og af en uvildig instans.

Udvalgets domæne
-

Sager vedrørende uoverensstemmelser mellem medlemmer, frivillige,
lokalforeninger, grupper, udvalg og/eller Hovedbestyrelsen.

Udvalgets mandat
-

Hovedbestyrelsen forpligter sig til efter bedste evne at give høringsudvalget
indsigt i sagsbehandlingen af klagesager i foreningen*.
Udvalget kan indstille forslag til handling til Hovedbestyrelsen

-

Udvalget kan indstille forslag til landsmødet

Medlemskab af udvalget
-

Høringsudvalget består af 3 personer og vælges på landsmødet.
Høringsudvalgets medlemmer kan ikke sidde i Humanistisk Samfunds
hovedbestyrelse.

*Grundet hovedbestyrelsens vurdering af arbejdsbyrden følger hovedbestyrelse og sekretariat
dog ikke en decideret journaliseringspraksis som eks. offentlige myndigheder benytter for at leve
op til juridiske krav ifbm. GDPR-lovgivning.
Forslaget er vedtaget med 15 stemmer for og 5 der undlod at stemme.

Valg til høringsudvalg
Der var tre pladser i høringsudvalget på valg.
Ole Morten Nygård – valgt for 2 år
Eigil Dixen – valgt for 2 år
Nina Faartoft – valgt for 2 år
c) Forslag 3 - Udtalelse
Adskil kirke og skole
For at opnå ligestilling af livssyn i Danmark, bør der gøres op med den evangelisk-lutherske
kristendoms særstatus i Folkeskoleloven og i folkeskolen som helhed. Det gælder både faget
kristendomskundskab, kristne traditioner, som f.eks. deltagelse i gudstjenester som en del af
skoletiden, og særhensynene til folkekirkelig konfirmationsforberedelse.
Kristendomsundervisningen og folkekirkens tilstedeværelse i folkeskolen behandles som en
selvfølge og der skelnes ikke tilstrækkeligt mellem undervisning om og undervisning i
kristendom. Hvad end det drejer sig om brug af folkekirkens skoletjenestes materiale i
kristendomskundskabsundervisning, deltagelse i julegudstjenester som kulturel aktivitet (der
derfor ikke behandles i undervisningen før eller efter) eller via livsfilosofiske diskussioner, hvor
udgangspunktet er en folkekirkekristen forståelse af etik og tilværelsen.
Humanistisk Samfund vil i 2022 sætte fokus på religiøse livssyns tilstedeværelse i skolen på flere
måder. Overordnet foreslår vi følgende tre måder at sekularisere det danske samfund og den
danske folkeskole:
 Kristendomskundskab bør erstattes med undervisning i religion, filosofi og livssyn. Det er
helt utidssvarende at favorisere et specifikt trossamfund i den danske folkeskole. Eleverne
bør undervises vidensbaseret i religionens betydning for samfundet og både religiøse og
ikke-religiøse filosofiske overvejelser i forbindelse med livsfortolkning – på alle klassetrin.





Forberedelse til konfirmation indenfor et hvilket som helst livssyn bør ikke finde sted i
skoletiden. Konfirmationsforberedelse bør derfor ikke kunne erstatte pædagogisk
understøttende undervisning på 7. eller 8. klassetrin. Hvis forældre mener, at deres børn
skal undervises i et specifikt livssyn, bør dette foregå uden forbindelse til den danske
folkeskole på nogen som helst måde.
Deltagelse i gudstjenester eller lignede skal udelukkende foregå som integreret del af
undervisningsforløb. Fejringer eller højtideligholdelser bør foregå på et inkluderende og
sekulært grundlag.

Humanistisk Samfund vil i det kommende år synliggøre den evangelisk-lutherske kristendoms
kritisable særstatus og tilstedeværelse i folkeskolen, både overfor vores medlemmer og for resten
af samfundet.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.

Valg til hovedbestyrelse
Der var 5 pladser i bestyrelsen på valg samt to suppleantpladser.
Christoffer Paulsen – valgt for 2 år
Kirstine Kærn – valgt for 2 år
Sif Brunemark – valgt for 2 år
Annette Bøgh – valgt for 1 år

Valg af revisor og revisorsuppleant
Peter G. Tranders blev valgt til intern revisor
Jakob Elvers Jørgensen blev valgt til revisorsuppleant.

Eventuelt
Der opfordres til, at der i konfirmationsarbejdet tages højde for deltagende sårbare unge og evt.
profilerer os på det.
Der opfordres til at vi til næste års landsmøde husker at synge.
Der opfordres til at huske at fokusere på nye deltagere til aktiviteter.

Dirigentens godkendelse af referatet 29-03-2022______________________________________

