*
Referat af FB møde d. 23. maj 2016
Tilstede var: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Mikkel Vejnø Risager, Lars Thomsen, Michael Nielsen, Mark
Gammeljord, Ninna Fremmelev, Carina Kallan. Inviteret af FB: Richard Mathiesen
Fraværende: ingen

1. Værdimæssigt oplæg v. Kasper
En kort indledning, der fremover forestås af FB medlemmer på skift.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af 16. april blev godkendt
3. Orientering fra kontoret v. Richard
Administrationen er generelt præget af systemrod og små benspænd, der gør arbejdet ineffektivt.
Det har høj prioritet at skabe gode og smidige forretningsgange.
Kontraktsagen med Kolding er afsluttet. Vi har betalt og Richard har aflagt besøg.
Horsensprojektet fortsætter som planlagt indtil 2017 men med en halveret økonomi. På et møde
d. 26.5. vil vi aftale indholdet for det kommende år ud fra de givne rammer. FB gør opmærksom på
at DBU er interesseret i at være med, hvilket Erik muligvis kan medtænke.
ROHMIO Der er styregruppemøde d. 1.6. hvor Gitte og Richard deltager. Der er ikke fundet løsning
på udformning af et nyt projekt i samarbejde med Nordea. Meget tyder på, at DIF ønsker at
fortsætte ROHMIO i sin nuværende form (førskolealderen).
Richard har modtaget invitationer fra K-netværket og til Y-mens samarbejdet, og forbundets
netværk vil blive plejet. Michael pointerer, at Y-mens ønsker en god kontakt og at de meget gerne
modtager ansøgninger fra os.
Moderne Femkamp ønsker at undersøge muligheden for et samarbejde med os, da vi har en stor
portefølje af medlemmer blandt efterskoler. Kasper fremhæver at DIF gerne ser samarbejde på
tværs af forbundene, hvilket også er et vigtigt element i Frans´s valgprogram. Richard sætter et
møde op på Hellebjerg imellem Benny Elmann-Larsen (formand i Moderne Femkamp), Kasper og
Richard.
Divisionsstævnet er lukket for tilmelding, og alt ser godt ud. Erik vil gerne have tilstedeværelse af
FB medlemmer i hallerne på den første spilledag d. 25.8. Richard udsender en oversigt, når
kampprogrammet er lagt, hvorefter bestyrelsen koordinerer.
KFUM koppen er gennemført med 100 deltagere. Det giver stor værdi, og vi fortsætter gerne
samarbejdet med KFUMs sociale arbejde.

FM i fodbold bliver afviklet i august eller december. FM i golf er under planlægning. Bestyrelsen
ønsker kun at afholde den, hvis det giver mening for medlemmerne, og det er i så fald blandt
efterskolerne.
Kurserne er langt fra fyldt. Erik arbejder på sagen. Der er instruktører, men det har været sværere
at få på plads i forhold til tidligere. Aktiviteten i udvalget er ikke høj. Richard medvirker på næste
planlægningsmøde d. 27.5. på Hellebjerg. FB ønsker at der skal gøres en indsats for at hæve
kvaliteten af vores kurser, og her spiller instruktørerne en afgørende rolle. Vi skal have fat i dygtige
instruktører, og gerne trænere højere oppe i rækkerne og gerne med lidt variation fra år til år. FB
anbefaler, at der rettes kontakt til instruktørerne meget tidligt, så de ikke er forhindrede pga. en
fyldt kalender. Richard sender information til FB medlemmer om navnene på årets instruktører,
hvorefter bestyrelsen evt. retter henvendelse til dem for at sikre engagement og kvalitet. FB
medlemmer ønsker også oplyst, hvem der sidder i kursusudvalget. Richard gør på fredagens møde
klart, at de har en opgave, og at deres interesse og indlevelse er en forudsætning.
Lederakademiet er aflyst.
Richard efterspørger holdning til nyhedsbreve. Konklusionen er, at det ikke mindst af hensyn til
forbundets venner og Ys-mens vil være godt at fastholde denne form for kommunikation udadtil.
Kommunikationsudvalget har opgaven med støtte fra kommunikationsmedarbejderen. Richard
overtager dette indtil hun er raskmeldt.

4. Indsatsområder 2016/17 – diskussion og beslutning
Der blev besluttet følgende vedr. kontoret:
Forretningsgange skal der styr på, og Richard er i gang. Organisationsdiagrammet skal opdateres, og
indtil det er sket, tages den ned fra hjemmesiden. Hjemmesiden skal mere have karakter af
”visitkort” så den ikke konstant skal opdateres og fødes med nyheder. Sociale medier kan feedes
ind i hjemmesiden. Hvis de ansatte har ønsker i forhold til hjemmesidens facilitet skal det tages
med i udformningen.
Richard har i det kommende år fokus på efterskolesamarbejdet, og bestyrelsen følger op ved at
tænke efterskolemedlemsskaber ind i de nye strategier.
Vedr. konsulenternes arbejde er vi i fordelingsnøglen trukket ud af; kurser, FM, foreningsbesøg. FM
er fortsat vigtige, fordi det er et godt produkt som vi kan udvikle på.
Vi skal overveje muligheder til den fremtidige initiativpulje – f.eks. samarbejde med andre
specialforbund. Der er muligheder i at udvikle fodbolden, hvor vi nu har C-licens, og der kan også
være initiativer fra Børne og ungeudvalget.
Vedr. projekter ønsker FB at forankre ROHMIO med en ny økonomisk struktur og at fortsætte
projektet i Horsens.
I forhold til det politiske niveau blev følgende besluttet:
Driftopgaver i FB. Økonomi driftes af Jonas (praktisk, daglig drift lægges i højere grad over på
forbundskontoret i det kommende år), Repræsentantskabsmøde af Kasper og Michael (med støtte
af forbundskontoret), Udvalgsdag af Mikkel og jubilæum af Michael og Jens

Særlige fokuspunkter i FB
Ny økonomisk støttestruktur. Kasper gennemgik hovedlinjerne i den nye fordelingsstruktur og
processen. Det væsentlige er at KFUM selv finder ud af egen strategi, inden vi kan indgå en
strategiaftale med DIF. Bestyrelsen udvikler i en intern workshop på bestyrelsesmødet i august
nogle modeller til fremtidens strategi. Derefter præsenteres det for medarbejderne i en
høringsrunde. Hjemmeopgaven forud for bestyrelsesworkshop er at læse DIFs politiske program. Vi
skal huske at sikre en forankring i demokratiet, og at der opstår et medarbejderskab til den
strategiske aftale, så der i hele organisationen er forståelse for retningen. Der er d. 7.6. møde med
organisationskonsulenten, hvilket er første skridt i processen. Richard og Kasper deltager.
FB skal tættere på organisationen - et vigtigt element i Kaspers valgprogram som formand. Vi skal
sikre at tingene fungerer på et organisatorisk niveau; at der f.eks. findes referater og at udvalgene
støttes, motiveres og tilbydes sparring. Udvalgene arbejder med reference til bestyrelsen, og FB
medlemmer overvejer hvilke udvalg, de gerne vil tilknyttes. Indtil videre ser det sådan ud:
børne og unge: Nina/Carina
FM udvalg: Michael
Kursusudvalg og KOS udvalg er ikke fastlagt.
Organisationsdiagrammet skal udvikles igennem året.
Kontaktopgaver: DIF (Kasper), Y’s men (Michael), Forbundets venner (Kasper), Det internationale
(Michael), Hellebjerg (Kasper)
5. Økonomi orientering v. Jonas
Anne stopper pr. 1.9., da vi ansætter en sekretær. Vi fokuserer på at få styr på forretningsgange.
Nogle ting er desværre blevet tabt på gulvet som følge af systemrod. Bl.a. fik vi ikke søgt refusion
på konsulentuddannelse jf. §44 i Folkeoplysningsloven. Samlet set ser økonomien dog fornuftig ud,
bl.a. pga. Horsens projektet, der ikke er lagt ind i budgettet.
6. Orientering fra Michael
Michael refererer fra sit årlige møde med Y’s men. De ønsker, at KFUM Idræt afleverer ansøgninger
til international ledertræning i Italien, og at de får lov at interviewe turdeltagerne. De ønsker også,
at vi bidrager med materiale til deres hjemmeside.
Planlægning af 100-årsjubilæet er i gang, og der er efterhånden samlet en stor planlægningsgruppe.
I 2018 afholder KFUM basketballstævne i Sverige eller Tyskland. De søger muligvis hjælp hos os, og
de skal være velkomne.
Da lederakademiet er aflyst i år, efterlyser Michael navne på tre unge lederaspiranter, der kan
sendes på ledertræning i Italien for Y’s men midler. Send ideer til Michael!
Vi har fået godkendt en instruktør i fodbold, som deltager på Hellebjerg kurset.
7. Eventuelt
Der er reception for Henning og Bente på Hellebjerg d. 20.6. kl. 14-17
Vedtægtsændringer efterses af Mikkel og Mark, som også formulerer forslag til nye formuleringer
vedr. næstformandssituationen, for at sikre det juridiske.

Code of conduct efterlyses. Det er et sæt spilleregler for bestyrelsen, som tidligere er blevet
udarbejdet, og de vil værre vigtige i det fremadrettede samarbejde med DIF, hvor der kommer
fokus på organisatorisk struktur.
Taekwondoforbundet har opsagt deres kontorsamarbejde, og søger derfor faciliteter til to
konsulenter i hhv. København og i Vejle. Bestyrelsen støtter op om deres ønske. Richard tager
kontakt til deres formand, og har grønt lys til at indgå en aftale.
DGI og Dansk arbejderidræt har fokus på senioridrætsområdet. KFUM har mange ældre
medlemmer, og Mikkel mener, at det muligvis kan være et fokusområde for KFUM
Jonas efterlyser et socialt arrangement for bestyrelsen.
Næste møde afholdes d. 15.8. i Vejle. Richard indkalder.
Referent: Richard

