
 

 

 

 

 

 

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKORS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

DEN 11. MARTS 2022, DALUM LANDBRUGSSKOLE 

KL. 13-15 og 16.30-17.30 

 

 

R E F E R A T 

 

1. Valg af dirigent 

Formand Christiane Gammeltoft-Hansen (CGH) bød velkommen og foreslog som dirigent tidl. 

rektor for Sjællands Kirkemusikskole, Ole Brinth (OB). OB blev valgt enstemmigt. 

2. Valg af referent 

Som referent blev valgt projekt- og kommunikationsmedarbejder, Thomas Halfdan Breck. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

4. Godkendelse af hovedbestyrelsens beretning 

Formand Christiane Gammeltoft-Hansens (CGH) fremlagde hovedbestyrelsens beretning. 

Hun nævnte Koralliancen, som i 2021 er gået fra at være et netværk til en forening med det 

formål at arbejde for de bedst mulige vilkår for kor i Danmark. Alliancen repræsenterer 

størsteparten af alle kor i Danmark og kan derfor med desto større pondus og 

gennemslagskraft være et politisk talerør, der er med til at styrke korsangen.  

FUK har i 2021 i samarbejde med Kirkesangbogens redaktion, Forlaget Mixtur og Det Kgl. 

Vajsenhus’ Forlag udgivet fire hæfter med udvalgte korsatser fra Kirkesangbogen. 

Udgivelserne er blevet fint modtaget. Formanden nævnte også, at vi i 2021 har taget hul på 

temaet om kor og køn, der kommer til at folde sig ud i 2022 - blandt andet via et 

temanummer af Kornyt i efteråret 2021 og et velbesøgt dialogmøde i december 2021 med 

interessenter. 

CGH omtalte også den vellykkede sommerskole og fortalte endvidere om de nye initiativer 

på kursusområdet, blandt andet den nye uddannelse Kordirigenten. 
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Formanden kom også ind på den strategi- og udviklingsproces, som organisationen har 

været i gang med de senere år, og som på dette møde udmønter sig i forslag til 

vedtægtsændringer og nyt navn. I den forbindelse omtalte hun de fire hjørnesten, der udgør 

FUK’s fundament: At vi er en kororganisation, at vi har rod i folkekirken, at vi er forpligtet på 

vores omverden samt at vi er en demokratisk organisation. Alle fire hjørnesten er vigtige for 

at fastholde og udvikle organisationen. Desuden tilføjede hun økonomien som en væsentlig 

faktor, hvor vi fremover både bør fastholde de tætte bånd til Kirkeministeriet og kigge i nye 

finansielle retninger fx fonde. 

Endelig takkede Christiane Gammeltoft-Hansen alle, der bidrager til korlivet i FUK – sangere, 

korledere, organister, kredse, korkonsulenter, sekretariatet, hovedbestyrelsen - og ikke 

mindst alle de frivillige, der udgør organisationens bærende fundament. 

Beretningen blev godkendt med applaus. Den findes i trykt form i Årsberetning 2021. 

5. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredse og medlemmer 

5.1 Forslag fra HB til ændring af vedtægter 

CGH fortalte generelt om baggrunden for ændringsforslaget. Det var strategi- og 

udviklingsprocessen 2019-21, der førte til et ønske fra HB om ændring af vedtægterne. Med 

ændringsforslaget at tilpasse vedtægterne til organisationens aktuelle identitet og 

virkelighed. De skal afspejle, at vi er en kororganisation der har sit fundament i folkekirken, 

men at vi i vores virke også vender os udad, herunder også optager ikke-kirkekor. Omkring 2 

procent af vores kormedlemmer er således i dag ikke-kirkekor. Forslaget gælder blandt 

andet derfor at ændre formuleringen ”en landsorganisation af kor, som har deres virke i 

Folkekirken” til ”en landsdækkende kororganisation, som har rod i folkekirken” 

OB åbnede for generelle kommentarer til forslaget. Bente Kiil Toftegaard takkede HB for at 

have taget opgaven på sig og lavet et grundigt forarbejde. Inge Marie Andersen roste og 

støttede den generelle intention med forslaget, som hun ser som en vigtig og tiltrængt 

modernisering. Lars Nielsen Sardemann nævnte, at der er mange ikke-kirkekor, der øver i 

kirkerne og som kunne være potentielle medlemmer.  

Mette Junker Christiansen spurgte, om ændringen ville få betydning i forhold til 

Kirkeministeriets grundbevilling. CGH sagde, at ændringsforslagene ikke ændrer 

organisationens tilknytning til folkekirken og dermed heller ikke driftsbevillingen, der er af 

afgørende for organisationen. Men realiseringen af mere ambitiøse projekter kan kræve 

tilførsel af midler udefra. Lars Nielsen Sardemann fremhævede, at grundbevillingen er en 

vigtig forudsætning for at søge fondsmidler og Anne-Kari Ferenczi mente, at ministeriet uden 

tvivl kun vil bifalde, at vi også søger eksterne midler. Flere var enige om, at en forhøjelse af 

medlemskontingentet ikke var et realistisk og ønskværdigt alternativ til øgede eksterne 

midler. 
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Under ledelse af Ole Brinth blev der stemt om hver af de foreslåede vedtægtsændringer. Der 

var 30 stemmeberettigede til stede på repræsentantskabsmødet. Resultatet blev som følger: 

1.1 Vedtaget 

1.2 Vedtaget 

1.3 Vedtaget 

1.4 CGH forslog, at ændringsforslaget blev trukket tilbage, idet formuleringen, at 

   kredsene er ”knyttet til” organisationen er upræcis. Kristian Melchior foreslår   

   endvidere, at ordet Vartov tages ud. Ændringsforslaget blev ikke vedtaget. 

1.5  Udgår og den oprindelige 1.4 bibeholdes 

2.0 Vedtaget 

3.0 CGH foreslog, at vedtagelsen udskydes, idet formuleringen, at organisationen 

  ”optager” følgende medlemmer er misforståeligt. Der burde egentlig stå 

  ”omfatter”. Forslaget blev ikke vedtaget. 

5.2 Vedtaget 

5.3.3 Vedtaget 

5.6 Vedtaget 

6.3 Vedtaget 

6.5.2 Vedtaget 

10 Vedtaget 

11 Vedtaget 

De ændrede vedtægter vil blive udsendt sammen med referatet fra 

repræsentantskabsmødet. 

5.2 Forslag til ændring af navn 

OB nævnte, at der foreligger to forslag til ændring af navn, dels fra HB (udsendt som bilag 5) 

dels fra Fyn Stiftskreds (udsendt som bilag 6). 

CGH redegjorde for baggrunden og det forberedende arbejde, der er gået forud for HB’s 

forslag om navneændring. Der har været opstillet en række kriterier for et nyt navn, en 

ekstern konsulent (Julie Lindegaard) har været inddraget, og der har været holdt et seminar 

med deltagelse fra HB, kredsene og sekretariatet. Forslagene fra konsulenten er derefter 

blevet behandlet i HB, som efterfølgende har indstillet tre forslag til nyt navn. 

Hanne Uhre Hansen gennemgik de tre navneforslag, som i prioriteret rækkefølge er:  

1) KORLIV – Folkekirkens Kororganisation 

2) FOKO - Folkekirkens Kororganisation 

3) Folkekirkens Kororganisation 

’KORLIV – Folkekirkens Kororganisation’ er HB’s foretrukne valg, fordi det kombinerer noget 

poetisk, åndeligt og favnende (KORLIV) med noget præcist beskrivende og vægtigt 

(Folkekirkens Kororganisation). 
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Kirsten Wind Retoft fremlagde herefter forslaget fra Fyns Stiftskreds: KORLIV I FOLKEKIRKEN 

(forkortet KLIF). Man finder ’Folkekirkens Kororganisation’ for tungt og klodset, ligesom 

nogle er imod ordet ’organisation’ - men man vil stadig gerne have, at ordet folkekirken 

indgår i navnet. 

Herefter åbnede OB op for en generel diskussion om navneforslagene. Denne kom blandt 

andet til at dreje sig om argumenter for og imod brugen af forkortelser, om betydningen af 

at navnet fortæller, at vi er en organisation og endelig om betydningen af, at folkekirken 

indgår i navnet, dog uden at man samtidig udelukker andre kor fra at være med. Bolette 

Liedicke Andersen fra FUK’s UNGE gjorde opmærksom på, at forkortelsen FOKO blandt unge 

kunne have nogle af de samme negative konnotationer som forkortelsen FUK (FOKO – Fuck 

Off). 

Der blev nu ad to runder stemt om de fire forslag til nyt navn. Første runde drejede sig om, 

hvilket af de fire navne, som blev foretrukket. Her opnåede navnet ’KORLIV – Folkekirkens 

Ungdomskor’ mere end 2/3 flertal. I anden runde stemte man, om navnet ’KORLIV – 

Folkekirkens Ungdomskor’ skal tilføjes de ændrede vedtægter som organisationens nye 

navn. For dette stemte 29 ud af 30 stemmeberettigede og 1 stemte imod. 

Det er hermed vedtaget, at Folkekirkens Ungdomskor skifter navn til KORLIV – Folkekirkens 

Kororganisation. 

5.3 Forslag fra Viborg stiftskreds vedrørende nyt system for udsendelse af nyhedsbrev samt 

medlemsdatabasen 

Lotte Smith-Petersen redegjorde for forslaget, som går ud på, at man i stiftskredsen finder, at 

IT-programmet til udsendelse af nyhedsbreve (Mailchimp) ikke er brugervenligt nok. 

Desuden er opfattelsen, at den udsendte guide ikke er tilstrækkelig informativ. Derfor bruger 

stiftskredsen alt for mange ressourcer på at lære sig at anvende programmet – ressourcer 

man hellere ville bruge på andre opgaver. Ribe og Fyn stiftskredse tilsluttede sig kritikken. 

CGH takkede for at dele erfaringerne og sagde, at sekretariatet naturligvis ville følge op på 

forslaget. 

6. Godkendelse af arbejdsplan 2023-25 

CGH gennemgik arbejdsplanen, der som noget nyt løber over tre år og er opdelt i tre søjler: 

Én med kor/kirke-relevante projekter og initiativer, én med mere udadrettede og 

samfundsrelevante initiativer og endelig én med interne projekter. Inge Marie Andersen og 

Kristian Melchior nævnte, at sangkraftcentrene under Sangens Hus arbejder med mange af 

de samme temaer, som rummes i arbejdsplanen bl.a. sangen i overgangen fra førskole til 

skole. De opfordrede til, at man tog initiativ til et samarbejde.  

CGH sagde, at vi allerede er i dialog med Sangens Hus og Videncenter for Sang om 

samarbejde, og at dette vil blive fortsat og også gerne udbygget, hvis det skønnes relevant. 
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Forslaget til arbejdsplan 2023-25 blev herefter godkendt. 

 

7. Godkendelse af det reviderede regnskab 2021 

CGH gennemgik regnskabet, som er revisorgodkendt uden påtegninger. Regnskabet udviser 

et lille overskud modsat regnskabet for 2020, hvor der var et lille budgetteret underskud. 

Der blev stillet spørgsmål om størrelsen af den likvide beholdning. CGH svarede, at den 

likvide beholdning godt kunne være lidt mindre, men at det dog overordnet set så fornuftigt 

ud. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

8. Fremlæggelse af budget 2022 til orientering 

Ingen kommentarer. 

9. Fastsættelse af kontingent og kredstilskud 

Det blev vedtaget, at praksis med at regulere svarende til pris- og lønregulering jf. beslutning 

fra repræsentantskabsmødet 9. marts 2019 opretholdes. 

10. Valg af revisor 

Det blev besluttet at Kallermann Revision A/S genvælges som revisor 

11. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen 

OB nævnte, at der er to bestyrelsesposter på valg, og desuden skal der vælges to 

suppleanter. Dette er dog ikke i overensstemmelse med vedtægterne, som siger, at der 

hvert år genvælges tre ud af ni valgte bestyrelsesmedlemmer. CGH forklarede, at der er tale 

om en ubalance, der er sket tilbage i tid og som det ikke har været muligt at identificere, 

hvorfor den har indfundet sig. Muligheder for at genoprette balancen igen, vil blive 

undersøgt. 

Efter skriftlig afstemning blev følgende kandidater valgt: 

Som medlemmer af hovedbestyrelsen: Gitte Støvring Preussler (opstillet af Viborg Stiftskreds 

- genvalg) og Christine Toft Kristensen (Opstillet af Ribe Stiftskreds). 

Som suppleanter til hovedbestyrelsen: Melanie Vilhelmine Skriver (opstillet af Haderslev 

Stiftskreds) og Poul Skjølstrup Larsen (opstillet af Aalborg Stiftskreds). 

12. Eventuelt 

Anne-Kari Ferenczi takkede CGH for det store arbejde, formanden har udført for Folkekirkens 

Ungdomskor de seneste to år. 

Herefter erklærede OB repræsentantskabsmødet for afsluttet. 


