Referat af FB møde d. 14. juni 2017
Til stede: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Mikkel Vejnø Risager, Mark Gammeljord, Lars Thomsen, Nina
Fremmelev, Carina Kallan. Inviteret af FB: Richard Mathiesen
Afbud: Michael Nielsen

1. Indledning v. Kasper
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin
hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller
som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så
det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” (K.E. Løgstrup)
2. Hasle KFUM
Mødet blev afholdt i Hasle KFUM, hvor Malene fortalte om foreningen. Der er i år 234 medlemmer,
hvilket de er meget tilfredse med. Der er et håndboldudvalg og et ungeudvalg. Badminton kører
uden et udvalg. Foreningen råder kun over en enkelt hal, så det giver udfordringer med haltider.
Der er en god seniorafdeling med socialt liv og sammenhold. Det er sværere i ungdomsafdelingen,
hvor der ikke er så god en forældrekontakt, og det er svært at få seniorer til at tage træneropgaver.
Bestyrelsen drøftede situationen med Malene, og der blev peget på de områder, hvor forbundet
har mulighed for at hjælpe foreningen.
3. Godkendelse af referat
Referater af 1.3. og 29.4. blev godkendt og underskrevet
4. Orientering fra formanden
Formanden og generalsekretæren har fornylig holdt møde med Hellebjergs ledelse. Samarbejdet
kører fint. HI ønsker at udnytte deres kapacitet optimalt. Lige nu kører vi kurser i to uger med under
halv belægning. Forbundet skal være opmærksom på, hvordan vi indretter kurserne, så det også
fungerer med skolens planlægning. HI er meget glade for forbundets kursusaktivitet på skolen.
Formanden deltog sammen med FV i overrækkelsen af ungdomslederprisen, som gik til Sophie
Halldorsson, fra Randers KFUM Håndbold. Modtageren til initiativprisen er kontaktet, og prisen vil
blive overrakt efter sommerferien. Det reviderede vedtægtssæt blev underskrevet og sendes til
orientering i DIF.
5. Orientering fra kontoret
Sommerkurserne
Der er 52 tilmeldte på trin og tema kurser. Sidste år var der 56 deltagere. Vi håber, at vi minimum
har samme deltagertal i år. Fodbold C og B1 har kun i alt fire tilmeldte, så vi forudser, at de må
aflyses. Der blev taget en dybere drøftelse af vores kursustilbud og mulige fremtidige tiltag.
Samtalen gik bl.a. på balancen mellem at forbundet forholder sig til ungdomskulturen og de nye
former for fællesskaber kontra at møde unge med en forventning om at deltage i sommerkurset.

Der blev også talt om kursuslængde, pris og hvorvidt vi bruger begrebet kursus eller lejr.
Generalsekretæren redegjorde for indsatsen med at kontakte foreningerne og den respons vi
oplever.
ROHMIO
Vi har indtil videre realiseret et salg på 155.000 ud af årsmålet på 267.000kr. Bestyrelsen er
bekymret for situationen, da vi i indeværende år helst skal oparbejde en økonomisk buffer for de
kommende års høje resultatmål. Generalsekretæren redegjorde for indsatsen og salgsarbejdet og
ledelsens tiltag i forhold til den overordnede strategi.
E-sport
Der har været afholdt et dialogmøde om e-sport, og generalsekretæren gav et referat af debatten
på mødet. Forbundet har skabt kontakt til E-sport Danmark, og kontoret tager en dybere snak med
deres politikere i nærmeste fremtid. Der er også skabt kontakt til ansvarlige konsulenter og chef i
DGI. Begge parter er interesseret i at give oplæg på forbundsdagen. FM i e-sport bliver diskuteret
på et indledende møde på Vesterbølle inden sommerferien.
Ys’ Men’s samarbejdet. Det årlige dialogmøde blev afholdt i marts. Foreningerne inviteres til at
rejse penge via julekalendersalg, og der er givet orientering via nyhedsmail. Y’s Men’s står for det
praktiske. De mange afslag til ansøgninger om støtte til ESY blev diskuteret, og det besluttes, at vi i
år i stedet sender en overordnet ansøgning på aktiviteten.
ESY i Makedonien
Vi har fundet fire deltagere, og rejsen er ved at falde på plads. Det bliver med udrejse fra Hamborg.
EM i volleyball i Finland
Aktiviteten er underfinansieret grundet busrejse i Finland og Danmark samt en højere deltagerpris
end aftalt. EM afholdes d. 15 – 18 juni. Vi har sendt to juniorhold afsted. I alt 24 spillere og fire
trænere. De udsendte producerer efterfølgende et kort videomix til facebook.
EM i håndbold i Sverige
Vi mangler stadig nogle enkelte spillere til holdene. Michael deltager, Richard deltager
torsdag/fredag. Det foregår i Trollhättan d. 7. – 10.9.
Personale
Vi har en jobannonce på en kommunikationskonsulent med ansøgningsfrist d. 21.6. Der er indtil
videre indkommet 30 ansøgninger.
Efterskolebesøg
Generalsekretæren har afsluttet besøgsrunden. Der er lavet et notat på hvert skolebesøg, og der
bliver inden sommerferien udsendt en mail til skolerne med en opsamlende konklusion fra
besøgene. Skolenetværket er stærkt, og der er gode muligheder for at styrke samarbejdet, når vi nu
kender de enkelte skoler.
Spar Nord Bank Cup
Alle hold er nu på plads. Vi har opgivet at lave stævnemagasinet selv da vi mangler en
kommunikationsmedarbejder, og derfor bliver opgaven outsourcet. Vi ønsker, at forbundet er til
stede ved torsdagskampene, og de blev besat efter en drøftelse. Fra næste år afholder vi ikke
elitestævne i håndbold. Kontoret forærer konceptet til en af vores eliteforeninger, og hvis det ikke
lykkes får DHF besked om, at vi fremover ikke afvikler stævnet med begrundelse i strategiaftalen.

KFUM-koppen
Hans Natorp var til stede, og arrangementet fik en god omtale i TV-Syd og Jyske Vestkysten. Der var
tilmeldt 170 deltagere og alt forløb godt. Vi er tilfredse med samarbejde med KFUMs Sociale
arbejde, og i juni bliver der lavet en fælles evaluering, hvor vi også vil drøfte en eventuel udvidelse
som konsekvens af strategiaftalen.
6. Økonomi
Efter årsrapportens godkendelse har administrationen arbejdet på at omlægge kontoplanen og
derefter bogføre op til dags dato. Indtil videre er der afstemt op til 1. kvartal. Kassereren holder et
møde med generalsekretær og bogholder i starten af juli, hvor en balance for første halvår skal
foreligge. Kassereren udsender derefter en orientering om økonomi til FB
7. Bestyrelsens opgaver
Møder for næste halvår blev drøftet og aftalt: Næste møde er d. 8. august. Kasper forsøger at lave
en aftale med Hald Ege. Temaet for mødet er sommerkursus, og udover FB deltager ansatte,
kursusudvalget og KOS. Strategiindstilling sendes i høring d. 7.8. så den vil også blive diskuteret. I
september er der FB møde, hvor vi drøfter vision og mission samt dens sammenhæng med vores
aktiviteter. Mødet finder sted i forlængelse af et socialt arrangement for bestyrelsen. FV inviteres.
Dato for mødet er ikke fastsat. December-mødet er heller ikke berammet. Teamet for mødet er
bestyrelsesudvikling ud fra personlige kompetencer. Derudover drøftes budget og e-sport. Lotte
Büchert inviteres. I løbet af året skal FB være omkring alle udvalg, og møderne skal så vidt muligt
forlægges til foreninger, hvor vi ikke færdes så ofte.
8. Eventuelt
Forbundet bevilger 1.800 kr. til bogudgivelse i Silkeborg KFUM og 500 kr. til reception i SØS.
Beløbene konteres hhv. vest og øst-puljen.
Callan og Nina trækker sig ud fra Børne- og Unge udvalget. I første omgang undersøger de, om
udvalget klarer sig med de nuværende medlemmer. Alternativt kan de suppleres med nye
medlemmer og evt. støtte fra en udviklingskonsulent
Mark præsenterede en gratis app, der hedder ”Minforening.dk”. Efter en drøftelse blev det
besluttet, at kontoret kan tage den ind i værktøjskassen, som vi tager med ud til foreningerne.
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