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FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
 
FREDAG DEN 6. MARTS 2020 kl. 15.30 – 18.00, 19.00 – 19.45 
DALUM LANDBRUGSSKOLE, ODENSE 
 
 

 
Velkomst ved formand Margith Pedersen. Som dirigent for repræsentantskabet pegede hun på hoved-
bestyrelsens vegne på Hans Christian Magaard, tidligere korleder og medlem af FUK’s hovedbestyrelse, 
korkonsulent og faglig konsulent ved FUK’s Nodebibliotek.  
 
1. Valg af dirigent 
Hans Christian Magaard blev valgt som dirigent.  
Korkonsulent Kristine Vad og kommunikations- og projektmedarbejder Thomas H. Breck blev valgt som 
stemmetællere ved valg af medlemmer til hovedbestyrelsen, jf. punkt 9.  
 
2. Valg af referent 
Hanne Holdt Madsen (HH) blev valgt som referent. 
 
3. Godkendelse af dagsordenen 
Det blev fastslået, at repræsentantskabsmødet er indkaldt rettidigt (5. december 2019) og endelig dags-
orden og bilag ligeledes udsendt rettidigt (25. februar 2020) i overensstemmelse med vedtægterne.  
Dagsordenen blev godkendt.  
 
4. Godkendelse af hovedbestyrelsens beretning 2019 
Før sin fremlæggelse af hovedbestyrelsens årsberetning for 2019 bad Margith Pedersen (MP) indled-
ningsvist hovedbestyrelsens medlemmer rejse og præsentere sig for forsamlingen. Hun takkede for samar-
bejdet de forløbne 2 år, idet hun har sat meget stor pris på at være del af det fantastiske arbejde, FUK 
udfører. Som bekendt har hun nu valgt at trække sig tilbage, da hun skal tiltræde et præstevikariat i Hong 
Kong straks efter årsmødet.   
 
Med afsæt i den samlede store årsberetning, som indeholder bidrag fra alle stiftskredsene, medlemmerne 
af de mange udvalg og arbejdsgrupper i og omkring FUK samt korkonsulenterne osv. betonede MP, at guds-
tjenesten og FUK – som livet – bør rumme alle toner, mange kompetencer, ja, så mange som muligt.  
De intentioner, som arbejdsplanen for 2019 havde, har været foldet godt ud i det forløbne år:  
Fremhæves skulle de mange forberedelser til de ambitiøse, nærtforestående projekter Alsang i Domkir-
kerne, Alsang i Indskolingen osv. ligesom der også er kommet godt hold i arbejdet med formidling af FUK’s 
pædagogiske materiale, som tog udgangspunkt i revitalisering af FUK’s Læreplaner og nu tager form under 
projekttitlen: Den digitale værktøjskasse i 2020 og 2021.  
Og at FUK kan blive bedre vidner bl.a. det igangværende strategiudviklingsarbejde om. Der er nok at tage 
fat på for den nye hovedbestyrelse. Strategier, struktur osv. gør ikke det hele. Samarbejdet er vigtigt – 
kerneord er: hvordan bygger vi fællesskabet op ?  
Hun rettede en stor tak til alle, der lægger kræfter i FUK – frivillige, hovedbestyrelsesmedlemmer, ansatte.  
 
Mht. hovedbestyrelsens sammensætning, så har Stefan Ingerslev, der har været suppleant for Marie Thor-
sted siden marts 2019, besluttet ikke at fortsætte i hovedbestyrelsen. Så en ny suppleant indtræder  i rest-
en af Marie Thorsteds periode, dvs. til repræsentantskabsmødet 2021.  
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MP ønskede FUK alt godt og takkede for tilliden.  
Folkekirkens Ungdomskors årsberetning for 2019 blev godkendt.  
 
5. Godkendelse af det reviderede regnskab 2019 mv.  
MP indledte punktet med at gøre opmærksom på, at der i år har været ekstraordinære udfordringer mht. 
at udarbejde og få Folkekirkens Ungdomskors årsrapport mv. for 2019 færdig til revision og godkendelse.  
Det skyldes, at FUK’s bogholder og forretningsfører Tove Kusier pga. sygdom måtte stoppe i FUK i novem-
ber 2019. Som ny samarbejdspartner overtog virksomheden Livsværk med meget kort varsel opgaverne, og 
overgang til et nyt system og praksis under stort tidspres har forsinket processen og krævet mange ekstra 
ressourcer både hos Livsværk og i FUK’s sekretariat.  
 
HH fremlagde Folkekirkens Ungdomskors reviderede årsregnskab for 2019, herunder redegjorde for bag-
grunden for budgetafvigelserne. Omkring revisionens bemærkninger i protokollatet vedrørende funktions-
adskillelse og fuldmagtsforhold, oplyste hun, at hovedbestyrelsen på anbefaling ønsker at følge de råd, 
revisionen har gjort mht. fuldmagtsforhold mv. Repræsentantskabet tilsluttede sig dette. 
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret. Der var desuden et ønske om, at regnskabet 
fremover også indeholder budget til sammenligning. Det vil der blive arbejdet videre med.  
Den reviderede årsrapport, revisionsprotokol mv. for 2019 mv. blev godkendt. 
 
6. Godkendelse af arbejdsplan 2021 
MP præsenterede kort hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2021 og de budgetmæssige konsekven-
ser heraf (understøttet af punkt 7). Hvor overskriften for FUK’s arbejdsplaner i de foregående år har været 
at ”sikre fundamentet for FUK i de næste 50 år”, så stiles der i arbejdsplanen for 2021 efter ”at udvikle 
FUK’s arbejde” – i form af en konkretisering af bl.a. udviklingsinitiativerne: sidste fase af strategi- og 
udviklingsprocessen, styrkelse af Unge i FUK, bl.a. gennem U-camp, fortsat udvikling af den digitale plat-
form for pædagogisk materiale (nu Den digitale værktøjskasse) og FUK som værter for Norbusangfestival i 
Roskilde.  
Arbejdsplanen for 2021 blev godkendt.  
 
7. Fremlæggelse af budget 2020 og 2021 til orientering 
HH fremlagde Folkekirkens Ungdomskors budget for 2020 og foreløbige budget for 2021, godkendt af 
hovedbestyrelsen, idet budgetterne også blev sammenholdt med intentionerne i arbejdsplanerne for de to 
aktuelle budgetår.  
Hun besvarede enkelte spørgsmål til budgetterne. Der blev foreslået, at regnskabstal for seneste år indføjes 
i budgetoversigterne til repræsentantskabets orientering næste år. Det er taget til efterretning og vil blive 
imødekommet.  
 
8. Fastsættelse af kontingent og kredstilskud  
Medlemskontingentet forøges fra 2021 svarende til pris- og lønregulering, jf. beslutning på repræsen-
tantskabsmøde den 9. marts 2019.  
Hovedbestyrelsens forslag om, at kredstilskuddet hæves med ca. 3,5 % svarende til, at tilskud pr. kor hæves 
fra 500 kr. til 510 kr. og ved over 30 kor i kredsen fra 175 kr. til 190 kr. pr. kor blev godkendt (jf. også beslut-
ning på repræsentantskabsmødet den 9. marts 2019 , at kredstilskuddet hæves i 2020).  
 
9. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen 
Hovedbestyrelsen indstiller Christiane Gammeltoft-Hansen (CGH) til den ledige plads efter formand Margith 
Pedersen, der stopper som formand, og Hanne Uhre Hansen (HUH) til den ledige plads efter Hanne 
Margrethe Tougaard, der ligeledes stopper nu i 2020 (dvs. begge 1 år før deres perioders udløb). Desuden 
indstilles Ole Faurschou til hovedbestyrelsen; hans 3-årige periode i hovedbestyrelsen udløber nu i 2020.  
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De tre personer repræsenterer personer med ”særlig tilknytning til dansk kirke- og musikliv” (jf. FUK’s 
vedtægter § 7.1.)  
 
Christiane Gammeltoft-Hansen og Hanne Uhre Hansen præsenterede sig.  
Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens indstillinger, idet formandsposten i flg. vedtægterne 
først besættes ved hovedbestyrelsens konstituering. Det sker den 7. marts. CGH’s og HUH’s pladser vil skul-
le genbekræftes på repræsentantskabsmøde, marts 2021.  
 
Ud af hovedbestyrelsen træder desuden: Anne Lise Quorning, Inger Krarup og Stefan Ingerslev. Anne-Kari 
Ferenczi og Heidi Buch Klemmen er på valg og genopstiller.  
 
Til de ledige pladser i hovedbestyrelsen har stiftskredsene indstillet følgende kandidater:  
Viborg Stiftskreds: Cecilie Smith-Petersen og Heidi Buch Klemmen. 
Ribe Stiftskreds: Melanie Skriver. 
Haderslev Stiftskreds: Ditte Freiesleben og Lone Marie Lundsgaard. 
Fyn Stiftskreds: Eva Østergaard og Heidi Buch Klemmen. 
Roskilde/Lolland-Falster Stiftskreds: Lotte Smith-Petersen. 
København/Helsingør Stiftskreds: Lotte Smith-Petersen og Anne-Kari Ferenczi.  
Aarhus Stiftskreds: Lars Nielsen Sardemann. 
 
De tilstedeværende kandidater præsenterede sig. Melanie Skriver blev præsenteret af Hanne Degn, Ditte 
Freiesleben blev præsenteret af Stine Haveman Ryholt og Eva Østergaard blev præsenteret af Kirsten 
Buskbjerg Lübker.  
 
Hans Christian Magaard spurgte, om der var andre, der ønskede opstilling. Det var ikke tilfældet. Derefter 
var der skriftlig afstemning.  
 
Som resultat af afstemningen blev følgende valgt til hovedbestyrelsen: Lars Nielsen Sardemann, Heidi Buch 
Klemmen, Lotte Smith-Petersen og Anne-Kari Ferenczi. Som suppleanter blev i nævnte rækkefølge valgt: 
Cecilie Smith-Petersen, Eva Østergaard og Lone Marie Lundsgaard. Cecilie Smith-Petersen træder ind i 
bestyrelsen som suppleant i Stefan Ingerslevs sted frem til 2021.  
Hovedbestyrelsen konstituerer sig på møde den 7. marts med formand, næstformand og forretningsudvalg. 
 
10. Indkomne forslag (fra hovedbestyrelsen, kredse, medlemmer)  
Mie Korp Sloth fremlagde hovedbestyrelsens oplæg vedrørende tre kortere og samtidige regionale stævner 
fremfor ét samlet landsstævne i 2022 til drøftelse. Intentionen er bl.a. at få en model, der skulle være 
mindre ressourcekrævende både mht. planlægning og afvikling. Forslaget sker på baggrund af evaluering og 
erfaringer fra Folkekirkens Ungdomskors sidste landsstævne i 2018 og samtale på kredskontaktmøde den 7. 
oktober 2019 mm.  
Forslaget blev kort drøftet i grupper. Efterfølgende kom der bl.a. følgende reaktioner: det er vigtigt, at der 
etableres en tradition med en tilbagevendende begivenhed, så der kan tilrettelægges i god tid udfra en 
begrundet forventning om tid og model mv. Nogle mente, at model som Sangerdyst fra kyst til kyst var god, 
andre at der ikke bør være konkurrenceelement. Nogle fremhævede vigtigheden af at tænke i stor skala, og 
også i nærheden af et stort sted, en domkirke mv. Enkelte mente, at det har haft sin tid. Der var enighed 
om, at det musikalske, et fællesværk mv. er centralt, og man kan med fordel skele til både Norge og 
Sverige. MKS takkede for input. Hovedbestyrelsen vil følge op og vende tilbage.  
 
11. Valg af revisor 
Kallermann Revision A/S blev foreslået som revisor. 
Forslaget blev vedtaget. 
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12. Eventuelt 
Der var stor tak og applaus til de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer Anne Lise Quorning, Inger Krarup, 
Hanne M. Tougaard og Stefan Ingerslev. Alle har de ydet en meget stor indsats for FUK.  
 
Hanne M. Tougaard holdt efterfølgende tale for Margith Pedersen, idet hun på organisationens vegne tak-
kede for Margiths meget store og målrettede indsats for både at føre meget videre og sætte nyt i gang i 
Folkekirkens Ungdomskor med stort engagement.  
 
SI opfordrede alle til at hjælpe med at sprede budskabet om Alsang i Domkirkerne, bl.a. ved at tage frem-
lagte flyers mm. med rundt i landet. 
 
Margith Petersen takkede Hans Christian Magaard for dirigentopgaven.  
 
 
 
Ref. Hanne Holdt Madsen, 19. marts 2020 
 
 

 
 


