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FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
 
LØRDAG DEN 9. MARTS 2019 kl. 9.00 – 12.00 
MUSISK CENTER ASKOV, ASKOV  

 
 
 

 
Velkomst ved formand Margith Pedersen. På hovedbestyrelsens vegne pegede hun på forstander på Askov 
Højskole Rikke Holm som dirigent for repræsentantskabsmødet. 
 
1. Valg af dirigent 
Rikke Holm blev valgt som dirigent.  
 
Det blev konstateret, at der var 21 stemmeberettigede deltagere til stede. Alle 8 stifter var repræsenteret.  
Som stemmetællere blev korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll og sekretariatsleder Hanne Holdt Madsen 
valgt.   
 
2. Valg af referent 
Hanne Holdt Madsen blev valgt som referent. 
 
3. Godkendelse af dagsordenen 
Rikke Holm fastslog, at repræsentantskabsmødet er rettidigt indkaldt (4. december 2018) samt endelig dags-
orden og bilag rettidigt udsendt (26. februar 2019) i overensstemmelse med vedtægterne.  
Punkt 12, Indkomne forslag (fra hovedbestyrelsen, kredse, medlemmer) udgår, da det allerede er omfattet 
af punkt 10 og punkt 11 (hhv. forslag fra hovedbestyrelsen og forslag fra kredse og medlemmer); denne 
dobbelthed fremgår af vedtægterne, hvor alle tre punkter er nævnt som faste punkter. Dette skal justeres 
ved senere vedtægtsrevision.  
 
4. Godkendelse af hovedbestyrelsens beretning 2018 
Margith Pedersen fremlagde hovedbestyrelsens årsberetning for 2018.  
 
Hun oplyste indledningsvist, at Søren Egmose er udtrådt af hovedbestyrelsen pr. 1. januar 2019, og suppleant 
Heidi Buch Klemmen er trådt ind i hans sted frem til repræsentantskabsmøde 2020, dvs. Søren Egmoses 
valgperiode (jf. vedtægterne). Marie Hauerholt Thorsted har orlov fra hovedbestyrelsen frem til medio 2019. 
Der er pt. ikke nogen suppleant for Marie H. Thorsted.  
 
Arbejdsplanen for 2018 tog sigte på 50 års jubilæumsfejringen med mål om, at alle medlemmer – sangere, 
korledere og menigheder – fik mulighed for at deltage i fejringen, lokalt, på stiftsniveau og landsdækkende, 
samt at flere måtte få kendskab til organisationen og glæden ved at synge i kor. Disse mål har til fulde været 
opfyldt, hvad også beretningerne fra udvalg, stifter osv. for året bekræfter. Beretningerne beviser, at der 
foregår et omfattende og solidt arbejde i Folkekirkens Ungdomskor. 
 
Jubilæumsåret var varslet at give et stort underskud på godt 400.000 kr. som udtryk for en vilje til stor 
satsning omkring fejringen. Bl.a. stor velvilje fra fonde og gaver til større arrangementer som Landsstævne 
og Nordisk Kirkesangsfest mm. har imidlertid bevirket, at underskuddet er endt på kun 35.010 kr.  
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Dette muliggør og betyder, at der i endnu højere grad er grundlag for en god drøftelse af, hvad FUK skal i 
fremtiden – og forfølge ambitionen i flg. arbejdsplanen for 2019 om at styrke fundamentet for de næste 50 
år. Margith Petersen henviste til de to kommissorier for nye arbejdsgrupper og -initiativer, som følger af 
denne ambition og hvoraf ses, hvad der bl.a. er i gang for fremtiden. Disse rækker også ind i 2020.  
 
Det har fortsat også stor bevågenhed at styrke sekretariatet og her er bevillingen til kommunikations- og 
projektmedarbejderfunktionen overordentlig central.  
 
Korkonsulent Hanne Korsgaard Sundbøll orienterede kort på vegne af korkonsulenterne om deres virke i 
2018. Kristine Vad er kommet tilbage fra barsel medio 2018. Kursusvirksomheden har et godt leje. Der er  
stor søgning på kurserne, hvilket beviser, at korlederne er interesseret i nyt. Konsulenterne tager gerne imod 
nye idéer til kurser også fra stiftskredsene. Der er også god kontakt til kirkemusikskolerne med henvendelser 
osv. efter besøg. Korkonsulenterne er desuden repræsenteret i de to nye arbejdsgrupper og i forarbejde til 
at etablere en ny medlemsdatabase.   
Der var efterfølgende positive reaktioner fra forsamlingen om, at kursustitlerne er gode, ligesom også kon-
takt til kirkemusikskolerne er vigtig. Kontakten til konservatorierne blev drøftet. Der var enighed om, at det 
bør prioriteres højere, også i lyset af at børnekor har fået mindre bevågenhed som fag på konservatorierne.  
 
Folkekirkens Ungdomskors årsberetning for 2018 blev godkendt.  
 
5. Godkendelse af det reviderede regnskab 2018 mv.  
Hanne Holdt Madsen fremlagde Folkekirkens Ungdomskors reviderede årsregnskab for 2018, herunder 
redegjorde for baggrunden for budgetafvigelserne.  
Regnskabet mv. blev godkendt. 
 
6. Arbejdsplan 2020 
MP præsenterede kort arbejdsplanen og de budgetmæssige konsekvenser heraf for 2020, som i store linjer 
viderefører planerne for 2019; navnlig er de to arbejdsområder: Udvikling og formidling af Læreplans-
materiale hhv. Korsang – i samarbejde mellem kirke og skole identificeret nærmere i 2018 (jf. kommissorier 
i mødematerialet) og kan nu realiseres i 2019 og er så omfattende, at de også rækker ind i 2020. Til de 
budgetmæssige konsekvenser kan bemærkes, at disse indsatser forudsættes fondsfinansieret.  
Arbejdsplanen for 2020 blev godkendt.  
 
7. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering 
Hanne Holdt Madsen fremlagde Folkekirkens Ungdomskors foreløbige budget for 2020 – med inddragelse af 
det af hovedbestyrelsens godkendte budget for 2019 - til orientering. Og hun besvarede enkelte spørgsmål i 
den forbindelse.  
 
8. Fastsættelse af kontingent og kredstilskud  
Margith Pedersen fremlagde hovedbestyrelsens forslag til medlemskontingent: at kontingentet forøges 
svarende til pris- og lønregulering med virkning fra 2021 og efterfølgende hvert år, begrundet i et ønske om 
at sikre basis for at imødekomme fælles udgifter.  
 
Videre fremlagde Margith Pedersen hovedbestyrelsens forslag vedrørende kredstilskud: at kredstilskuddet 
hæves i 2020 og efterfølgende stigning hvert andet år (jf. også punkt 11b).  
 
Det bemærkes, at kontingenterne sidste år blev besluttet skulle pris- og lønreguleres i 2019, og dette er 
effektueret. På spørgsmål om kredstilskuddet ventes at stige som kontingentstigningen, svarede Margith 
Pedersen, at det ikke ligger fast, men at der er forventning om det.  
Forslag vedrørende kontingent blev godkendt. Forslag vedrørende kredstilskud blev godkendt.  
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9. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen 
Charlotte Muus Mogensen og Hanne Jessen, som er på valg, har ikke ønsket genopstilling.  
Haderslev stiftskreds opstiller Stine Haveman Ryholt og Roskilde/Lolland-Falster stiftskreds opstiller Stefan 
Ingerslev. Bente Kiil Toftegaard (København/Helsingør stiftskreds) opstillede Gitte Preussler. Gitte Preussler 
er nodefaglig medarbejder på FUK’s Nodebibliotek, lønnet af Løgumkloster Kirkemusikskole. Da arbejdsgiver 
er Løgumkloster Kirkemusikskole er der ikke formelt noget til hinder for opstillingen. Nodebiblioteket huses 
af FUV (Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter) i Løgumkloster. 
Efter præsentationer af kandidaterne (Lene Jørgensen oplæste Stine Haveman Ryholts præsentation i hendes 
fravær) og skriftlig afstemning  blev Stine Haveman Ryholt og Gitte Preussler valgt til medlemmer af hoved-
bestyrelsen, og Stefan Ingerslev blev valgt til suppleant. Charlotte Muus Mogensen meldte sig herefter som 
2. suppleant, og blev valgt.  
Stefan Ingerslev træder nu ind i bestyrelsen som suppleant for Marie Hauerholt Thorsted, der har orlov frem 
til medio 2019.  
 
10. Forslag fra hovedbestyrelsen om vedtægtsændring, rettelse til § 7 
Hovedbestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægterne for Folkekirkens Ungdomskors § 7.1. 
vedrørende hovedbestyrelsens antal og sammensætning, så det fremgår, at hovedbestyrelsen består af 13 
medlemmer, og idet det samtidig udgår, at én person udpeges af Landsforeningen af Menighedsråd.  
Baggrunden er, at  Landsforeningen af Menighedsråd prioriterer ikke at bruge ressourcer på bestyrelses-
arbejde i Folkekirkens Ungdomskor. Såvel Folkekirkens Ungdomskor som Landsforeningen af Menighedsråd 
er interesseret i et fortsat godt samarbejde og dialog.  
Forslaget til vedtægtsændring blev énstemmigt vedtaget.  
 
11. Forslag fra kredse og medlemmer 
a. Forslag fra Aalborg stiftskreds om forhold i forbindelse med transport, herunder tilskud hertil , til 
landsstævne 
Margith Pedersen præsenterede forslaget fra Aalborg Stiftskreds. Forslaget er ikke et egentligt forslag, men 
lægger op til fokus på emnet, dvs. løsningsmuligheder i tilfælde af ekstraordinært store transportudgifter mv. 
for stiftskredse til større landsdækkende arrangementer mv. f.eks. Landsstævnet. Margith Pedersen gjorde 
opmærksom på, at FUK puljens på hjemmesiden udmeldte retningslinjer muliggør, at der kan søges også til 
korstæver i Danmark (jf. ”Stævner og kurser i og udenfor Danmark”). Emnet blev drøftet. Bl.a. blev det 
foreslået, at uddeling via FUK-puljen bliver mere smidig mht. tidspunkt for søgning og behandling, evt. en 
ekstra uddeling senere på året visse år. Der har tidligere været en særaftale om tilskudsmulighed for 
deltagere fra Bornholm ved særlige arrangementer. Hanne Holdt Madsen oplyste, at dette ikke indgår i de 
nuværende, udmeldte retningslinjer for FUK-puljen. Men det vil blive undersøgt, om det er gældende.  
Hovedbestyrelsen tager emnet op til videre drøftelse.  
 
b. Forslag fra Aarhus Stiftskreds vedrørende diskussion om at hæve kredstilskuddet  
Margith Pedersen svarede på spørgsmålet om, hvad grunden er til, at kredstilskuddet ikke er steget de sidste 
år: Hovedbestyrelsen har vurderet, at der er brug for bidrag til det fælles arbejde, og stiftskredsenes 
regnskaber har generelt set i de senere år ikke afspejlet et større tilskudsbehov. Med henvisning til 
hovedbestyrelsens forslag om at hæve kredstilskuddet med virkning fra 2020 (jf. punkt 8) imødekommer 
bestyrelsen dog stigning hvert andet år fra 2020.  
Det blev besluttet at godkende forslaget, jf. også punkt 8.  
 
13. Valg af revisor 
Kallermann Revision A/S blev foreslået som revisor. 
Forslaget blev vedtaget. 
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14. Eventuelt 
Der var et ønske om, at stiftskredsenes regnskaber fremover udsendes til alle mødedeltagere sammen med 
repræsentantskabsmaterialet. Det er taget til efterretning.  
 
Repræsentantskabsmødet i 2020 er fastsat til 6. – 7. marts 2020. Der er endnu ikke fastsat sted for mødet.  
 
Der var tak og takkesang med applaus til Charlotte Muus Mogensen for sin indsats som næstformand.  
 
Anne Lise Quorning annoncerede projekterne U-camp, Sommerskole og Sangen har vinger, suppleret af 
Hanne Korsgaard Sundbøll og Hanne Holdt Madsen om diverse andre publikationer om aktiviteter i FUK i 
2019.  
 
Margith Petersen takkede Rikke Holm for dirigentopgaven.  
 
 
 
Ref. Hanne Holdt Madsen, 15. marts 2019 
 
 

 
 


