FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS REPRÆSENTANTSKABSMØDE
LØRDAG DEN 10. marts 2018 kl. 9.00 – 12.00
GALLERI EMMAUS, HASLEV

Velkomst ved formand Marianne Christiansen, som på hovedbestyrelsens vegne pegede på Margith
Pedersen, konstitueret sognepræst i Haslev, som dirigent for mødet.
1. Valg af dirigent
Margith Pedersen blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Sekretariatsleder for Folkekirkens Ungdomskor Hanne Holdt Madsen blev valgt som referent.
3. Godkendelse af dagsorden
Margith Pedersen fastslog, at repræsentantskabsmødet er rettidigt indkaldt samt dagsordenen og bilag
rettidigt udsendt (jf. mail 26. februar 2018) og i overensstemmelse med vedtægterne.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
4. Godkendelse af hovedbestyrelsens beretning
Formanden Marianne Christiansen gennemgik overskrifterne i hovedbestyrelsens beretning.
Hun fremhævede bl.a. at en ny 3-årig bevilling fra Kirkeministeriets omprioriteringspulje var imødekommet
og nu gav mulighed for organisationens udvikling i form af nyansættelse af medarbejder til kommunikation
og understøttelse af det frivillige arbejde ved projektledelse mv.
I december 2017 tog FUK afsked med Sara Nørholm som sekretariatsleder efter meget stor indsats. Hanne
Holdt Madsen er tiltrådt som ny sekretariatsleder fra 1. februar 2018. 2 medlemmer af hovedbestyrelsen,
Lene Martinsen og Lone Frederiksen, genopstiller ikke. Hun takkede for deres indsats.
Marianne Christiansen oplyste, at Nordisk Kirkesangsfest i maj trods det store forberedelsesarbejde
desværre ikke har haft den forventede tilslutning. Det nordiske samarbejde er det meget vigtigt, at Danmark
fortsat slutter op om, og viser hvad vi formår i den forbindelse. Arrangementet har dog fået et godt format
med et tilpasset budget.
Hanne Holdt Madsen supplerede på opfordring fra Marianne Christiansen om, at organisationens nye
hjemmeside www.fuk.dk efter samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd ventedes offentliggjort dd
eller én af de nærmeste dage.
Marianne Christiansen lagde derefter op til en åben drøftelse på baggrund af forsamlingens kommentarer og
spørgsmål.
Med hensyn til oprettelse af et ungeråd, så var det ikke lykkedes i 2017 at finde rette ordning.
Hovedbestyrelsen har drøftet det og skønnet, at et råd ikke er den ideelle form, men mener ungeinddragelse
bør ske på stiftskredsnivau, hvor kontakten til de unge er mere direkte og personlig. Hovedbestyrelsen vil
gerne høre kredsene om, hvordan de ser på det.
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Anne Buch Hansen (Næsby Kirke, Fyns Stiftskreds) mente, at det er vigtigt overfor de travle unge at være
mindre diffuse mht. hvad opgaven indeholder. Stiftskredsrepræsentanterne tog hovedbestyrelsens
opfordring til efterretning.
Korkonsulenterne Hanne Korsgaard Sundbøll (Korkonsulent Syd) og Jonas Rasmussen (Korkonsulent Nord)
præsenterede derefter hovedtræk i deres beretning. Doris Kjærgaard er i 2017 stoppet som Korkonsulent
Nord og Jonas Rasmussen tiltrådt som sådan. Korkonsulent Øst Kristine Vad har barselsorlov, og opgaverne
er i den tid fordelt mellem konsulenterne og sekretariatet mv. Særligt fortalte konsulenterne om
skolesamarbejde og coauching af korledere – med 2-3 besøg - som kunne bruges i langt større udstrækning.
FUK’s kurser udbydes i samarbejde med kirkemusikskolerne, og korkonsulenterne opfordrer til at komme
med forslag - i god tid.
Anne Kari Ferenczi (Herstedøster Kirke, København-Helsingør Stiftskreds) mente, at korkonsulenterne kunne
have en vigtig rolle i forhold til at blive mere synlige overfor menighedsrådene - i form af direkte
henvendelser, møder, figurere i menighedsrådsbladene osv. Marianne Christiansen pointerede, at
samarbejdet med menighedsrådene er meget centralt og prioriteret, bl.a. har FUK stand ved
menighedsrådens årsmøde. Den mere direkte kontakt bør med fordel ske gennem stifterne. Anne Kari
foreslog, at hovedbestyrelsen laver en strategi for øget indsats i forhold til menighedsråd.
Heidi Buch Klemmen (Kristrup Kirke, København-Helsingør Stiftskreds) tilføjede, at korkonsulenterne også
kunne besøge konservatorierne og informere de studerende om FUK arbejdet.
Folkekirkens Ungdomskors årsberetning for 2017 blev godkendt.
5. Godkendelse af Folkekirkens Ungdomskors regnskab mv. 2017
Tove Kusier, Folkekirkens Ungdomskors bogholder fremlagde Folkekirkens Ungdomskor reviderede
årsregnskab for 2017. Også budget for 2018 blev der kort orienteret om. Hanne Holdt Madsen supplerede
med enkelte bemærkninger, bl.a. om at budgettet for Nordisk Kirkesangsfests 2018 i forhold til det forelagte
er betydeligt reduceret, mere end halveret, idet dog resultatet relativt nogenlunde bibeholdes.
Det reviderede årsregnskab mv. blev godkendt.
6. Godkendelse af Folkekirkens Ungdomskors arbejdsplan 2019
Marianne Christiansen præsenterede hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2019 og de
budgetmæssige konsekvenser heraf. Arbejdsplanen med de fem temaer var desuden til debat på årsmødets
program 9. marts. Der henvises til særskilt referat heraf.
FUK’s læreplaner har høj prioritet, og noget, andre kan gøre brug af. FUK er også en
undervisningsorganisation. Repræsentation i musiklandskabet er vigtigt, og konsolidering af samarbejde med
andre organisationer har fortsat stor vægt.
I forhold til målet om øget synlighed er det væsentligt at være mere konkrete mht. hvordan, jf. også
synspunkter om menighedsrådene ovenfor.
Budgetmæssigt er det intentionen, at økonomien skal konsolideres efter jubilæumsårets ekstraordinære
aktiviteter og i den forbindelse budgetterede underskud.
Der var herefter kommentarer:
Flere mente, at der måske var for mange parallelle indsatser, og at de burde være prioriteret mere. Blandt
emnerne fremhævede flere skolesamarbejder som vigtige, og det mere konkrete arbejde med læreplanerne,
som bl.a. korkonsulenterne i øvrigt allerede er i gang med. Der var stor opbakning til fokus på det danske
materiale / udgivelserne osv. og den faglige styrkelse, der fortsat er brug for på det område.
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Anne Lise Quorning svarede på kommentaren omkring ambitionsniveauet i og med de flere indsatser, at der
ikke var forventning om at klare alle opgaver i 2019, men igangsætte det. Marianne Christiansen supplerede,
at arbejdet er forankret i udvalg, så alle ikke gør alt.
Arbejdsplanen for 2019 blev godkendt.
7. Fremlæggelse af Folkekirkens Ungdomskors budget 2019 til orientering
Tove Kusier fremlagde Folkekirkens Ungdomskors budget for 2019 til orientering. Repræsentantskabet tog
budgettet til efterretning.
8. Fastsættelse af kontingent og kredstilskud
Kontingent og kredstilskud er uændret i 2018. I 2019 ventes kontingentet hævet for så vidt angår kontingent
for gr. 2-6 med 2 % svarende til forventet pris- og lønregulering. Kontingent for gr. 1 uændret.
Kredstilskud fastholdes på nuværende niveau i 2018.
Hvorvidt kredstilskuddet for 2019 hæves besluttes på Repræsentantskabsmødet 2019. Hovedbestyrelsen
drøfter det inden, eventuelt også med stiftskredsformænd på møde medio 2018.
Forslaget blev godkendt.
9. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen
Aarhus Stiftskreds har opstillet Marie Hauerholt Thorsted, Kristrup Kirke og København-Helsingør Stiftskreds
Mie Korp Sloth samt Heidi Buch Klemmen, Smørum Kirke som suppleant.
Lene Martinsen og Lone Frederiksen var på valg, og har ikke ønsket genvalg.
De opstillede medlemmerne blev valgt i henhold til vedtægterne.
Hovedbestyrelsen har videre indstillet Hanne Margrethe Tougaard til genvalg og Margith Pedersen til den
ledige plads i hovedbestyrelsen, som opstår, idet Marianne Christiansen forlader sin plads.
Marianne præsenterede Margith Pedersen, som er konstitueret sognepræst i Haslev og Freerslev pastorater,
Roskilde Stift. Generalsekretær for Danske Sømands- og Udlandskirker fra 2004 til 2016, og bl.a. medlem af
FUK’s hovedbestyrelse i 2002 til 2004.
Repræsentantskabet godkendte de to kandidater til hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen pegede på Margith Pedersen som ny formand for Folkekirkens Ungdomskor. Formanden
vælges i flg. vedtægterne af hovedbestyrelsen, når denne har konstitueret sig.
Menighedsrådsforeningen har meddelt hovedbestyrelsen, at den ikke ønsker plads i Folkekirkens
Ungdomskors hovedbestyrelse. Pladsen forbliver vakant. Der forestår nu forhandling, om hvordan båndene
fastholdes. Ændringen i tilknytning kræver i alle tilfælde en vedtægtsændring.
10. Forslag fra hovedbestyrelsen
10b. Forslag om nedlæggelse af FUK´s legat. Forslaget fremlægges hermed for anden gang, idet det for at
blive endeligt vedtaget, skal godkendes på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøde. Forslaget blev
vedtaget første gang ved repræsentantskabsmødet i 2017. Repræsentantskabet tiltrådte, at legatet
nedlægges.
11. Forslag fra kredse og medlemmer
Ingen indkomne forslag
12. Valg af revisor
Kallermann Revision A/S er valgt som ny revisor.
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13. Eventuelt
Marianne Christiansen takkede for tiden i Folkekirkens Ungdomskor, heraf næsten 11 som formand for
bestyrelsen. Hun høstede stort bifald for sit arbejde.
Lars Elmholdt Christensen, Ribe Stiftskreds, mente, at det var problematisk, at kun FUK medlemmer kan
deltage i lokale stævner mv. Marianne orienterede om baggrunden og tidligere drøftelse, hvor forslag fra
hovedbestyrelsen om 1. gang gratis deltagelse, og siden skulle kredse kunne sætte en pris. Kredse fastsætter
det selv. Emnet – om mere fælles politik på landsplan – kan / vil blive taget op i kredsformandsmøde.
Tak til afgående næstformand Lene Martinsen for stor indsats i FUK - ved Charlotte Muus Mogensen.
Hanne Tougaard holdt takketale for Mariannes formandskab. Med stående bifald.
Takkesang for Marianne Christiansen ved Anne Lise Quorning.
-Jonas bragte Folkekirkens Ungdomskors navn op. Han mente, at det ikke er dækkende, og på en måde
misvisende; nogle tror det er et kor. Marianne meldte, at gode forslag er velkomne.
Hanne Korsgaard Sundbøll opfordrede til at tage foldere osv. med.
Marianne Christiansen takkede Margith Pedersen for dirigentopgaven.

Ref. Hanne Holdt Madsen, 28. marts 2018
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