*
Referat af FB møde d. 15. august 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. Mikkel
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af 23. maj blev godkendt
3. Orientering fra kontoret v. Richard
Ulla Pontopiddan er ansat som bogholder på 50% pr. 1.8. Der er overlevering i august og Anne
stopper som ansat pr. 1.9.
ROHMIO 2017 ansøgning er afleveret til 2. gennemsyn i DIF, og den vil blive afleveret til Nordea
Fonden i september. Vi forventer at få svar i løbet af en måned. Den samlede økonomi er på 6,95
mill. over tre år. Vi har budgetteret med tre ansatte. Vi afventer svar og laver ikke en handleplan i
tilfælde af afslag.
Horsensprojektet fortsætter som planlagt indtil 2017, og der er lavet kontrakt, som er
underskrevet. Der er fokus på involvering af lokale frivillige samt inddragelse af specialforbund.
Der var 56 sommerkursister og flest på junior og trin 1. Der var 12 på fodboldkursus og det var en
god debut jf. evalueringen. Forbundskontoret deltog jævnt hen over hele ugen. Det gik også godt
på store børne-dag. Vi vil nu begynde forberedelserne til næste år og nedsætte et nyt udvalg.
Kontoret tænker i produktudvikling, synlighed og forankring i klubberne.
Senioridrætslejren havde 55 tilmeldinger, og det var en rigtig god uge. Maja aflagde besøg.
Moderne Femkamp aflagde besøg og demonstrerede skydning med laser-”kugler”. Kasper og
Richard deltog. Produktet kan have interesse for nogle efterskoler, men der er ikke grundlag for at
indgå i et fast samarbejde.
Dansk Taekwondo lejer skrivebord på Skomagervej (30.000 kr/årligt) og i Brøndby (10.000 kr. årligt)
inkl. moms. Lejekontrakter er under udarbejdelse.
Der er indgået aftale med Jacob Leander (jau.dk) om en ny hjemmeside (31.000 kr. inkl moms) Vi
indleder arbejdet. Kontoret kører processen alene (uden kommunikationsudvalg) og medtager FBs
input fra sidste bestyrelsesmøde.
Nyhedsbreve genoptages med udsendelse 4 gange pr. år., og det udkommer i denne uge. Facebook
fungerer som vores nyhedssite og direkte kontaktflade til medlemmer og klubber. Siden har nu
over 1.100 likes.

ESY 2016 Der er udvalgt fire unge ildsjæle, og ansøgninger er sendt til de lokale Y mens klubber.
Deltagere: Line Nitzsch Pedersen fra Hald Ege-Ravnstrup KFUM; Marie Jensine Madsen fra Kolding
KFUM Håndbold; Christian Trabjerg fra Rækker Mølle KFUM; Simon Antonsen fra Aalestrup IF
Håndbold.
Divisionsstævnet er stort set klar til afvikling. Det har været et godt samarbejde med SparNord. Vi
annoncerer i Skjern-ugeblad. KFUM er repræsenteret på alle spillesteder pånær i Hald-Ege Hallen
torsdag d. 25.8. Der vil være indslag fra cheerleading og Oliver i stævneweekenden, og vi håber på
mange besøgende.
Udvalgsdag d. 29. okt. Vi vil forsøge at placere det på Vejle Idrætsefterskole. Nina undersøger om
Sara Slott Petersen vil komme med et indslag. Vi inviterer både udvalg og medlemmer og kalder
arrangementet ”forbundsdagen”.
Vi har en fugtig kælder, og vores udlejer lader os låne kontorlokaler til opbevaring midlertidigt. På
sigt skal vi finde en løsning, hvilket vil indebære en udgift.

4. Økonomi orientering v. Jonas
Vores nye medarbejder er midt i overdragelsen af bogholderiet. Der vil blive aflagt status på
økonomi på næste FB møde. KFUM laver et positivt resultat i 2016. Vi har kontakt til DIF i forhold til
afklaring på spørgsmål om moms, da vi forventer, at vi allerede fra i år skal delvist momsregistreres
pga. indtægter i Oliver og divisionsstævnet.
5. Forberedelse til miniseminar
Kasper gennemgik udtræk for forbundsanalysen, der bl.a. viser, at KFUM er stærk i rekruttering og
fastholdelse af frivillige samt at vi primært har aktiviteter i Vestjylland og få aktiviteter på Sjælland.
Den endelige aftale skal passe ind i KFUMs særegne profil og den skal harmonere med DIFs
politiske program, hvor vi især ser, at det knytter sig til ”kvalitet” og ”samarbejde”. Endelig skal den
fremadrettede aftale være til gavn for foreningerne, og det overordnede spor skal være så bredt, at
der kan beskrives forskellige underordnede indsatser. Der er indtil videre tre tilmeldinger til
miniseminar. Medlemmer af FB melder fra, hvis de er forhindrede.
6. Eventuelt
Opsamling fra sidste møde: Carina repræsenterer FB i kursusudvalget og Mark i KOS.
Næste møder afholdes d.3.10. og d. 28.11. (Richard inviterer kontaktperson i DIF Lotte Buchart til
mødet d. 28.11.)
Mark og evt. Lars deltager i uddeling af initiativprisen det foregår d. 30.9.
Nina og Karina deltager i lederkursus i DIF i september.
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