KFUMs Idrætsforbund – Peter Tofts Vej 21 – 6000 Kolding

Referat af repræsentantsskabsmøde 6. april 2013 i Emdrup.
19 repræsentanter deltog i mødet.
Mødet blev indledt med en morgenandagt ved Pia M. Poulsen.
Mogens Berglund Simonsen, Aalborg KFUM og Carl-Eric Nørgaard, Struer KFUM Badminton, der er
afgået ved døden siden sidste års møde, blev mindet.
1. Valg af dirigent.
Vagn Kristensen, KFUMs Boldklub valgtes som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
2.Beretning fra forbundsbestyrelsen til godkendelse.
Der var på forhånd udsendt en skriftlig beretning – se bilag.
Frans Hammer forelagde bestyrelsens mundtlige beretning.
Vi har svært ved at se det negative. Her går det godt, og vi er i fuld gang med at udvikle forbundet.
Dialogen med udvalg m.v. bruges der meget tid på. Vi har haft en række gode dialogmøder med
udvalg og tillidsfolk. Disse møder har været godt besøgte. Her er kursen for forbundets fremtid
blevet drøftet. Specielt har man drøftet en stærkere tilknytning til institutionsområdet, og på den
måde tage det sociale ansvar alvorligt. Der er gode eksempler på et godt samarbejde lokalt.
Der arbejdes med nye visioner. Blandt andet uddannelse af bevægelseskonsulenter. Samspillet
med kommunerne er voksende. Vi er i tæt dialog med DIF omkring udvikling af disse områder.
Stor tak til DIF for godt samarbejde omkring blandt andet Rend og hop med Oliver. Vi er klar til at
bygge videre på dette projekt, og håber at DIF er med på det.
Vi vil løfte breddeidrætten til gavn for KFUMs idrætsforbund og dansk idræt i særdeleshed.
Vi håber andre specielforbund vil bruge nogle af vores tilbud – blandt andet lederakademiet. Det
er en udvikling, vi satser på.
Der har været vigende interesse for kurserne generelt, men det arbejdes der på at ændre.
Vi satser på de aktiviteter, der udløser penge fra DIF.
Afskedigelsessagen fra sidste år, har kostet mange penge, men er nu afsluttet.
KFUM Idræt er genoplivet efter tre års pause – det har været muligt at genoplive bladet på grund
af kommercielt samarbejde med interessenter.
Bladet er også med til at øge den kommercielle del af forbundets arbejde. Der er etableret et
ambassadørkorps, der skal øge kendskabet til forbundet.
Formanden sluttede sin beretning med at sige tak til bestyrelse og stab for et godt arbejdsår.
Beretningen blev enstemmig vedtaget.
3. Beretning fra faste udvalg til godkendelse.
Samtlige beretninger fra udvalgene blev taget til efterretning.

KFUMs Idrætsforbund – Peter Tofts Vej 21 – 6000 Kolding
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget for
indeværende år.
Inger Marie Thygesen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet balancerer med et underskud på 98.010 kroner – der er dækket af egenkapitalen.
Regnskabet har fået en ren revisionspåtegning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Inger Marie Thygesen fremlagde budgettet. Det balancerer med 0 kr.
Jens Peder Poulsen: Spørgsmål omkring budgettal til kurserne. Hvad gør man for at få flere med.
Inger Marie Thygesen: Der arbejdes målrettet på at få flere kursister med. Blandt andet arbejder
man med at tilbyde kurserne til andre forbund.
Jens Peder Poulsen: Det faldende antal deltager på kurserne er et problem, idet kurserne er en af
livslinjerne til forbundets fremtid.
Frans Hammer: Vi kan gennemføre gode kursustilbud. Vi arbejder meget på, hvad vi kan gøre for
at få flere med. Sommerferien er skubbet, der kommer flere og flere sommertilbud. Det er nogle
ting, vi skal tage højde for.
Vi satser på foreningsbesøg og fortæller om kurserne. Vi åbner op overfor andre specialforbund og
inviterer dem indenfor. Det er nyt og anderledes, men vi mener, det er vejen frem. Og det er vel
det vi skal diskutere.
Et andet problem er de manglende tilskud fra kommunerne, som gør det sværere for
foreningerne, at sende folk af sted.
Jørgen Jensen, Forbundets Venner: Spørgsmål til Idrætslotteriet og budgettal. Der var nogen kritik
fra vores medlemmer.
Carlo De Silva, Generalsekretær: Orienterede om det nye lotteri. Der afholdes fra 1. maj til 31.
oktober.
Budgettet blev taget til efterretning.
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent jf. bilag.
Kontingentet blev godkendt.
6. Beretning fra Amatør- og Ordensudvalget.
Ingen sager.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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8. Valg af medlemmer til Forbundsbestyrelsen.
Næstformand: Jens Risum, Centralforeningen København blev genvalgt.
Kasserer: Jonas Jeppesen, Ikast KFUM blev nyvalgt.
Medlem: Kasper Jepsen, Ikast KFUM blev genvalgt.
Medlem: Lars Thomsen, Team Haderslev KUM nyvalgtes for 1 år.
9. Valg af suppleant til Forbundsbestyrelsen.
Michael Nielsen, Kolding KFUM blev genvalgt for 1 år.
10. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget.
Hans Engberg, Forbundets Venner blev genvalgt.
Birthe Byskov Larsen, Tarm KFUM blev genvalgt som suppleant.
Søren Nørgaard, SKF KFUM blev genvalgt som suppleant.
Marthinus Clausen, Nøvling KFUM blev genvalgt som suppleant.
11. Valg af revisor.
KPMG blev genvalgt som revisor.
12. Fastlæggelse af sted for repræsentantskabsmødet det næstfølgende år (2015).
Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde et sted.
Frans Hammer: Orienterede om tanker for fremtidens repræsentantskabsmøder – der er flere
overvejelser om ændringer, som der arbejdes med. Der er arbejdes på at ændre tingene over i
form af en kongres, hvor man også får plads til at drøfte forskellige emner.
13. Eventuelt.
Frans Hammer orienterede om en ændring af uddeling af forbundets hædersbevisninger. Det
fremover ske rundt omkring i landet. Dette er besluttet for at gøre prisuddelingerne mere festlige,
og øge kendskabet til forbundet.
Thomas Bach, DIF’s bestyrelse bragte en hilsen fra DIF og orienterede om arbejdet i DIF her og nu.
Henrik Eriksen, Forbundets Venner: Der er generalforsamling i Forbundets Venner lige efter
repræsentantskabsmødet.
Dirigenten kunne herefter erklære repræsentantskabsmødet for afsluttet.
Referat v/Evan Johansen

