Repræsentantskabsmøde 2016
Lørdag d. 16. april 2016 – på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet
1. Valg af dirigent.
Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet
var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Beretning fra forbundsbestyrelsen til godkendelse.
Formanden Frans Hammer henviste til den udsendte beretning og gav den følgende kommentarer
med på vejen:
Tak fordi i vil bidrage til mødet – vi kunne være lidt flere. Demokratiet lever stadig og det er vigtigt.
Tiden er løbet fra den formelle del – samtidig er der to FM-stævner i denne weekend, og det har
indflydelse på deltagerantallet.
Det er glædeligt at vi har gennemført FM i stort set alle idrætsgrene. Her spiller efterskolerne en
stor rolle, men også foreningen er blevet bedre til at bakke op.
Bestyrelsen har snakket meget om, hvordan vi kan komme tættere på efterskolerne – derfor
kortlægges der lige nu, hvordan forbundet er repræsenteret på skolerne.
Der har været brugt meget tid på at finde en ny generalsekretær. Der har været mange ansøgere,
der har været gennem en udvælgelsesproces. Velkommen til Richard.
Bestyrelsen har også arbejdet med at få kontoret til at fungere, og sikre driften i den tid, der ikke
har været nogen generalsekretær. Tak til personalet og Bo Tolstrup for en stor indsats.
Kurserne er stadig attraktive. Det er lykkedes at få et godt samarbejde med DBU, som betyder at
der fremover kan udbydes licenskurser i fodbold. Hvor det faglige og værdimæssige går hånd i
hånd. Tak til DBU for imødekommenhed.
Bestyrelsen er også inde i en drøftelse med Danmarks Idræts Forbund omkring en ny støttemodel
for dansk idræt, som også kommer KFUMs Idrætsforbund til gavn. Den er ikke vedtaget endnu,
men vil fremover betyde et løft for idrætten. Forbundet får mulighed for at tænke strategisk i
arbejdet, og der skal fokuseres meget på aktiviteter i forhold vil værdier m.v.. Stor tak til DIF,
fordi de involverede KFUM i arbejdet.
Tak til forbundet – jeg træder endnu en gang tilbage som formand. Det har
været et spændende år – og jeg ser frem til at bestyrelsen, nu kan arbejde
videre med tingene. En spændende fremtid ligger foran os.
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Jens Peder Poulsen, Forbundets Venner:
Tak for beretningen. Giver udtryk for at alle er klar over, at der har været travlt.
Forbundet står på to ben i dag – foreningerne og projekterne. Hvor mange foreninger er der – jeg
fandt frem til 107 foreninger og 28 efterskole. Det er rigtig godt, at i arbejde på at konsulenterne
kommer ud til foreningerne. Er det konsulenterne der spørger om de må komme, eller er det
foreningerne der spørger om et besøg. Hvordan har foreningerne det med forbundet og omvendt?
Frans Hammer:
Nogle foreninger vælger vores kurser, og det giver en god kontakt. Samtidig er der flere af kursisterne, der flytter til større byer og søger ofte KFUM-foreninger, det er også med til at styrke
interessen for forbundet.
Konsulenterne skal helt ud til foreningerne med vores tilbud – vi forsøger at finde tilbud til
foreningerne, som de ikke kan få andre steder.
Vi kigger meget på tilbud på ledelsesdelen. Vi har arbejdet med, hvad det er vi kan bidrage med
til foreningslivet, og noget som alle kan få gavn af.
Vi arbejder meget med støtte til foreningerne og er i gang med en omorganisering af arbejdet i
forhold til foreningerne.
Kasper Jepsen:
Jeg har været på et foreningsbesøg. Vi går ud og siger, hvad vi kan tilbyde, og det betyder at flere
og flere foreninger vender tilbage og beder om hjælp til forskellige ting.
Svend Thomsen, Snejbjerg KFUM Bordtennis:
Indstift nogle flere priser som kan uddeles og lad konsulenterne komme ud og uddele dem.
Frans Hammer:
Vi arbejder på, at komme ud med priserne.
Ernst Nørgård, Ravnstrup-Hald Ege KFUM:
Kommentar til sammenfald af repræsentantskabsmødet og FM-stævner. Der er rigtig mange,
der udbyder foreningsbesøg mv. Kunne man lave en håndboldkaravane, der kunne besøge
foreningerne? Der er mange, der ikke ved hvem KFUMs Idrætsforbund er.
Frans Hammer:
Der skal skabes en tættere kontakt via dialog – det er noget vi må arbejde videre med.
Den personlige kontakt mellem forening og konsulent er vigtig. Vi vil gerne tættere
på foreningerne og efterskolerne.
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Henrik Eriksen, Bedsted KFUM og Forbundets Venner:
Vores priser er i år givet til blandt andet Aalborg KFUMs støtteforening, som støtte til et initiativ
omkring håndbold for folk, der normalt ikke kommer.
Ungdomslederprisen gik til Nina og Carina fra ungdomsudvalget som påskønnelse for deres store
indsats i KFUM Idrætten.
Det er fint, at vi kommer ud med priserne. Det giver en god PR for forbundet og
Forbundets Venner. Men vi får alt for få indstillinger. Vi vil gerne rundt på hele landkortet.
Vi har en stor opgave i, at fortælle om priserne. Gør noget ud af, at reklamere for priserne.
Tak til forbundsbestyrelsen. Vi føler vi har fået et tættere samarbejde. Forbundsbestyrelsen
har været gode til at invitere os til dialog. Tak for samarbejdet.
Jens Peder Poulsen, Forbundets Venner:
Der er jubilæum i 2018 – hvad skal der ske? Kunne man lave en form for YMCA Games i
den forbindelse.
Frans Hammer:
Vi arbejder med forskellige ideer – et idrætsstævne, et jubilæumsskrift osv.
Beretningen blev godkendt.
3. Beretning fra faste udvalg til godkendelse.
Der forelå en stribe skriftelige beretninger fra udvalgene.
Kirke- og Samfundsudvalget: Beretningen blev godkendt.
Sportsudvalget: Beretningen blev godkendt.
Børne- og Ungdomsudvalget: Beretningen blev godkendt.
Senioridrætslejrudvalget: Der er stadig plads på sommerens lejr. Beretningen blev godkendt.
Bedsteforældre- og børnebørnslejren: Beretningen blev godkendt.
Kursusudvalget: Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det revidere regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af indeværende
årsbudget
Jonas Jeppesen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet ender med et driftsoverskud på kr. 52.562.
Egenkapitalen er stadig ikke tilfredsstillende – men vi arbejder på det. Den var ved årsskiftet
371.726 kr.
Jens Peder Poulsen:
Fortsætter Oliverprojektet i 2016.
Jonas Jeppesen:
Ja.
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Regnskabet blev godkendt.
Jonas Jeppesen fremlagde budget for indeværende år.
Budgettet blev taget til efterretning.
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslaget blev godkendt.
6. Beretning fra Amatør- og Ordensudvalget.
Der har ikke været sager til behandling.
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.
8. Valg af medlemmer til forbundsbestyrelsen.
Kasper Jepsen, Silkeborg KFUM Fodbold blev valgt som formand for to år.
Mikkel Risager, Aalborg KFUM Håndbold blev valgt som næstformand for et år.
Lars Thomsen, Team Haderslev KFUM blev genvalgt for 2 år.
Michael Neislen, Kolding KFUM blev nyvalgt til bestyrelsen for 1 år.
Mark Gammelfjord, Aalborg KFUM blev nyvalgt til bestyrelsen for 2 år.
9. Valg af suppleant til Forbundsbestyrelsen.
Carina Kallan, Kolding KFUM blev valgt for et år.
10. Valg af medlemmer og suppleanter til Amatør og Ordensudvalget.
Hans Engberg blev genvalgt.
Birthe Byskov Larsen, Tarm KFUM blev genvalgt som suppleant for 1 år.
Søren Nørgaard, SKF KFUM blev genvalgt som suppleant for 1 år.
Marthinus Clausen, Nøvling KFUM blev genvalgt som suppleant for 1 år.
11. Valg af revisor.
Ernst & Young blev genvalgt for 1 år.
12. Fastlæggelse af sted for repræsentantskabsmødet det næstfølgende år.
Repræsentantskabsmødet holdes på Hellebjerg Idrætsefterskole i 2018.
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13. Eventuelt.
Henrik Eriksen, Forbundets Venner:
Der holdes årsmøde i vores forening efter repræsentantskabsmødet.
Preben Staun, Hellebjerg:
Tak fordi i vælger Hellebjerg som mødested i 2017 og 2018. Skolens nye forstander præsenteres
mandag aften.
Kasper Jepsen:
Rounborgpokalen er tildelt KFUMs Boldklub Roskilde for deres resultater i Danmarksserien.
Lederpokalen er blevet tildelt Hans Jørgen Jensen, Rougsø KFUM.
Takkede for valget som formand for Forbundet. Glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse.
Tre overordnede punkter for arbejdet: Der skal styr på driften, dette sker med ansættelsen af den
nye generalsekretær. Der skal lægges en strategi for arbejdet også i forhold til en kommende støtte
fra DIF. Vi skal finde ud af, hvad vi er gode til. Vi skal ind i organisationen igen, og have kigget på
planen – vi skal tættere på blandt andet udvalgene.
Farvel og tak til Frans Hammer for en stor indsats gennem det sidste år. Vi håber, at Frans kommer
ind i DIFs bestyrelse, og derigennem kan arbejde for blandt andet KFUM.
Frans Hammer:
Tak til dirigent og referent.
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