KFUMs Idrætsforbund
Repræsentantskabsmøde 2014
Referat af repræsentantskabsmøde 16. maj 2014 på Hellebjerg Idrætsefterskole.
Mødet indledtes med en stemningsfuld gudstjeneste under ledelse af pastor Allan Ploug Sørensen.
27 deltog i repræsentantskabsmødet.
Kaj Basse Pedersen, Fredericia KFUM (mangeårig fodboldleder) og H.C. Pedersen (tidligere
formand for forbundet 1956-59), der er gået bort siden sidste repræsentantskabsmøde, blev
mindet ved mødets indledning.
1. Valg af dirigent.
Henning Christiansen, Hellebjerg blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
2. Beretning fra forbundsbestyrelsen til godkendelse.
Frans Hammer forelagde bestyrelsens beretning:
Der har været fuld fart på arbejdet. Der har været mange aktiviteter i året, der er gået.
Foreningsbesøg blev opprioriteret sidste år. Og det er lykkedes. Antallet af foreningsbesøg er
steget, og det betyder, at der bliver rendt stærkt på forbundskontoret. Tak for den indsats til
personalet.
Vi er ikke i mål endnu. De første måneder af 2014 er der blevet arbejdet med FM-stævnerne, for
at give dem et løft. Der skal bruges mange ressourcer på at reetablere disse.
Børne- og ungdomsudvalget har udviklet et efterskoletilbud, som vi håber der bliver god brug for.
Et nyt motorikprojekt har set dagens lys. Det er rettet mod institutioner, kommuner m.v. og vi
forventer, at der sker noget på dette område.
De mange projekter giver store udfordringer til frivillige og ansatte.
Det er i spændingsfeltet mellem foreninger, skoler og institutioner forbundet skal finde sin
berettigelse.
Forbundet har store forventninger til den ny skolereform. Forbundet besidder en lang række
erfaringer på dette område, som vi håber kan bruges fremadrettet.
Der satses på de frivillige – derfor stiller bestyrelsen også forslag om, at udvide FB med et medlem,
der primært skal arbejde med det frivillige aspekt.
Der arbejdes hårdt på at rekruttere unge ledere, og her spiller kurser og andre uddannelsestilbud
en stor rolle.
Kurserne åbnes op for folk fra andre specialforbund. Vi håber, vi på det grundlag også kan
rekruttere nye foreninger, fordi de oplever, at der er tilbud der kan bruges.
Fire specialforbund under DIF ønsker et tættere samarbejde med KFUM omkring uddannelsen –
fordi forbundet har et tilbud, der kan udvikle unge ledere.

Det tager dog tid at implementere nye samarbejdsrelationer.
Der kigges på de kommercielle muligheder i forhold til udviklingen af forbundet. Der arbejdes
intenst med dette.
Forbundet er i balance rent økonomiske. Det giver ro. Der arbejdes på at skabe nye indtægter til at
udvikle samarbejdet med kommuner og organisationer.
Bedsteforældrelejren er en succes, og der arbejdes med at udvikle nye tilbud til +60 årige.
Det er min sidste beretning, da jeg har besluttet at stoppe som formand. Det har været en
spændende rejse.
Formanden sluttede med en stor og varm tak til alle de frivillige og ansatte, han har været i
berøring med gennem årene.
Jens Peder Poulsen, Forbundets Venner: Har FB tænkt på, hvordan der skal arbejdes sammen
med skolerne omkring den nye reform.
Frans Hammer: Vi vil gerne spille ind med forslag til aktivitetstimerne. Her spiller ”Rend og hop
med Oliver” en stor rolle, idet der her er øvelser, der med lethed kan bruges. Vi vil gerne spille ind
med gode ideer til idrætsundervisningen.
Jens Peder Poulsen: Der må også være muligheder for at støtte foreningerne i et samarbejde med
skolerne omkring tilbud sidst på dagen.
Frans Hammer: Der er foreninger, der henter børnene i skolen/SFO til træning. Det vil vi gerne
opfordre til, at man gør noget mere for at udvikle.
Ernst Leif Nørgaard, Ravnstrup KFUM: Det er en lang proces at få skolereformen til at fungere.
Det er en skam, at det er svært at få forbundsmesterskaberne til at fungere. JHF har ændret
turneringsformen, så den strækker sig længere. I vores forening bakker vi dog op om FM, og
prøver at få stort set alle folk med.
Hvordan får vi mange flere med til repræsentantskabsmøderne?
Frans Hammer: Tingene ændrer sig. Når vi laver debatmøder med udvalgene i oktober måned, og
med formændene i foråret er der gang i debatten. Skal vi fastholde Repræsentantskabsmøderne i
den nuværende form. Skal det flyttes til dialogmødet med udvalgene i oktober måned.
Ikast KFUM har lavet nogle gode forbundsmesterskabsstævner. Det er et godt produkt.
Udfordringerne bliver hvordan vi laver et koncept, der kan være tiltrækkende.
Claus Christensen, Bedsted KFUM: Vi har fået unge i bestyrelsen. De forstår ikke hvad KFUMs
Idrætsforbund er. FM i volleyball er blevet et efterskolestævne. Vi skal nok også se på, om der er
brug for FM i Volleyball. Er der ikke behov for dette, så skal vi slagte det.
Vi savner folk fra de store foreninger. Hvad kan vi gøre for at trække flere til
repræsentantskabsmøderne.

Frans Hammer: Det handler meget om, at vi skal gøre foreningerne opmærksom på, at vi er her. Vi
skal ud til foreningerne. Vi skal konstant arbejde på, hvordan vi får flere engageret i forbundets
arbejde.
Vagn Mattson, Team Haderslev KFUM: Hvorfor er genoplivningen KFUM Idræt – bladet ikke
nævnt i beretningen.
Hvad er det for et nyt ståsted vi har fundet? (omtalt i Frans Hammers klumme i bladet). Glemmer
vi vores profil og ståstedet som en kirkelig organisation.
Hvad står KFUM egentligt for?
Kristendommen skal også være synlig i KFUM Idræt – held og lykke med den opgave.
Frans Hammer: Hvordan gør vi profilen synlig? På kurserne tager vi udgangspunkt i de unges
situation og forsøger at sætte tingene i relief til forkyndelsen. Vi skal starte, der hvor de unge er.
Bladet blev omtalt i sidste års beretning.
Vi vil gerne nå længere ud.
Vagn Mattson: Det handler om holdninger. Der skal mere til, for at vise K´ets betydning i
hverdagen.
Håber på en holdningsændring til K´ets betydning.
Jens Peder Poulsen: Kurserne er en væsentlig del af forbundets arbejde. Hvordan står det til med
kurserne? Er det svært at få folk med?
Frans Hammer: Det er svært at få unge på kursus i dag. Kommunernes tilskud er blevet nedsat og
der er kommet flere tilbud til de unge i sommerperioden. Der er tilmeldt 58 til kurserne på
nuværende tidspunkt.
Ernst Leif Nørgaard: Hvordan ser vi på medlemsskabet af KFUM – hvis der sker sammenlægning.
Jens Risom, FB: Vi blander os egentlig ikke i navnene på foreningerne, men på hvordan de
forholder sig til medlemsskabet af KFUM.
Jørgen Jensen, Forbundets Venner: Hvad er priserne på kurserne?
Jens Risom: Det koster omkring 2500 kr. afhængig af længde. Vi kigger på rabatter til foreninger,
der har mange med.
Lars Thomsen, FB: Vi kigger meget på, at der kommer mange på juniorkurset for at lave en
basisgruppe for trin- og temakurserne.
Beretningen blev enstemmig godkendt.

3. Beretning fra faste udvalg til godkendelse.
Kirke og Samfund: Ingen bemærkninger.
Sportsudvalget: Ingen bemærkninger.
Børne- og ungeudvalget: Ingen bemærkninger.
Jens Peder Poulsen: Hvad tænker man på omkring efterskoletilbuddene.
Frans Hammer: Børne- og ungeudvalget har lavet et tilbud til skolerne omkring adventurerace.
Der er etableret en gruppe, der tager rundt og laver aktiviteter på skolerne. Der er allerede
efterspørgsel efter disse. Vi vil også bruge det i forhold til efterskoler, der ikke er medlem af
forbundet, og få dem ind i forbundet.
Senioridrætslejrudvalget:
Vagn Mattson: Lejren får deltagelse af cirka 60 i år. Vi vil gerne nå ud til flere foreninger. Gå hjem
og lav PR for det. Der er kommet hul igennem til Y´s Men´s Clubberne.
Bedsteforældre- og børnebørnslejren: Ingen bemærkninger.
Kursusudvalget: Ingen bemærkninger.
Udvalgsberetningerne blev enstemmigt godkendt.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggende af budget for
indeværende år.
Jonas Jeppesen fremlagde det revidere regnskab, der har en ren revisorpåtegning.
Regnskabet viser et overskud på 117.474 kr.. Egenkapitalen er på 347.286 kr.,
Vagn Mattson: Hvad med lokale fonde – kommer der ansøgninger fra foreningerne.
Jonas Jeppesen: Ja, det gør der.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Jonas Jeppesen fremlagde budgettet for 2014 til orientering.
Budgettet udviser et årsresultat på 0,00 kr..
Claus Christensen, Bedsted: Hvordan tør man budgettere med en voldsom stigning på
sponsorindtægterne.
Carlo de Silva, Administrationen: Der arbejdes med mange ideer, og vi tror på en større indtægt.
Jonas Jeppesen: Vi holder øje med sponsorindtægterne, og vil reagere, hvis det ikke bliver opfyldt.
Erling Poulsen, Kolding KFUM: Spørgsmål om hvorfor der ikke bruges mere på internationalt
arbejde.
Jens Risum: Udgifterne bliver holdt nede på grund af tilskud fra DIF.
Marthinus Clausen, Region Vest: Hvorfor er Region Vest ikke omtalt under fonde.
Jonas Jeppesen: Det er omtalt som en mellemregning.
Jens Risum: Vest fungerer fint, og derfor er det ikke en fond.
Jonas Jeppesen: Vi optager fremadrettet Region Vest som et udvalg i regnskabet.
Budgettet blev taget til efterretning.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Godkendt.

6. Beretning fra Amatør- og Ordensudvalget.
Der har ikke været sager til behandling.
7. Behandling af indkomne forslag:
a. Forbundsbestyrelsens forslag til lovændringer:
Ændringsforslag til paragraf 3 med konsekvenser for paragraf 10 omkring indvarsling til
repræsentantskabsmøder (i videst muligt omfang pr. email).
Ændringsforslaget fra FB blev enstemmigt godkendt.
Ændringsforslag til paragraf 11 om at antallet af medlemmer i FB øges med en person.
Ændringsforslaget fra FB blev enstemmigt godkendt.
b. Beslutningsforslag fra Aalborg KFUM Fodbold
Der var ikke mødt repræsentanter for klubben, hvorfor forslaget blev fremlagt af Frans Hammer.
Forslaget pålagde Forbundsbestyrelsen at fremkomme med et forslag til ny kontingentstruktur på
næste års møde. Han tilføjede, at Forbundsbestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget i den
foreliggende form.
Claus Christensen, Bedsted KFUM: Vi kan ikke gå ind for forslaget, kontingentet er ret lavt.
Ernst Leif Nørgaard, Ravnstrup KFUM: Bakker Bedsted KFUM op – hvor mange medlemmer er der
i forbundet.
Else Thorsund, Sundby KFUM: Vi kan ikke gå ind for forslaget, som vil fordyre det for flerstrengede
foreninger.
Jens Risum, FB: Medlemstallet er status quo med pil opad. Tilføjede, at Forbundsbestyrelsen er
opmærksom på, at der skal øget fokus på visse idrætsgrene.
Forslaget blev enstemmigt forkastet.
Forbundsbestyrelsen vil fremadrettet drøfte kontingentet.
8. Valg af medlemmer til Forbundsbestyrelsen.
a. Valg af formand:
Bo Tolstrup, Ikast KFUM Håndbold blev valgt for to år .
b. Valg af medlem:
Lars Thomsen, Team Haderslev KFUM blev genvalgt for to år.
c. Valg af nyt medlem:
Mikkel Risager, Aalborg KFUMs Håndboldklub blev nyvalgt for to år.
9. Valg af suppleant til Forbundsbestyrelsen.

Michael Nielsen, Kolding KFUM blev genvalgt som suppleant for et år.
10. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget.
Vagn Mattson, Team Haderslev KFUM blev genvalgt for tre år.
Som suppleanter for et år genvalgtes: Birthe Byskov Larsen, Tarm KFUM – Søren Nørgaard, SKF
KFUM og Marthinus Clausen, Nøvling KFUM.
11. Valg af revisor.
KPMG blev genvalgt for et år.
12. Fastlæggelse af sted for repræsentantskabsmødet i 2016.
Hellebjerg Idrætsefterskole inviterer til mødet i 2016.
Mødet i 2015 holdes i Kolding eller på Hellebjerg.
13. Eventuelt.
Inger Marie Thygesen, Hellebjerg Idrætsefterskole overbragte en hilsen til forbundet fra skolens
bestyrelse.
Ernst Leif Nørgaard, Hald Ege-Ravnstrup KFUM fortalte om en henvendelse foreningen fik
omkring oprettelse af en mountainbike-afdeling i 2013. Bestyrelsen sagde ja til det. I dag har man
150 nye medlemmer. For nylig startede man en børneafdeling – her kom der 53 nye medlemmer.
Jens Risum, FB takkede Frans Hammer for indsatsen som formand for forbundet.
Udenfor dagsordenen blev Rounborgpokalen overrakt til Bedsted KFUM Volleyball.
Forbundets sølvnål blev overrakt til Kasper Jepsen, Ikast KFUM Håndbold
Referat v/Evan Johansen

