Referat af FB møde d. 8. august 2017
Til stede: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Mikkel Vejnø Risager, Mark Gammeljord, Michael Nielsen, Nina
Fremmelev, Carina Kallan. Inviteret af FB: Richard Mathiesen i pkt. 1 – 3 deltog Lasse Carrøe og Marianne
Pedersen fra kursusudvalget, Niels Thusholt og Anders Thesbjerg fra KOS samt Maja Lund Tast og Erik
Lorentzen fra kontoret.
Afbud: Lars Thomsen,

1. Indledning v. Mikkel
Med udgangspunkt i kampagnen ”Det er dansk at dele” knyttede Mikkel sine tanker på vores
arbejde i idrætsforbundet og supplerede med en videotale af filosof, Morten Albæk.
2. Godkendelse af referat
Referat af 14.6. blev godkendt og underskrevet
3. Sommerkursus
Kursisternes survey og instruktørernes kursusrapport blev drøftet. Udvalgene supplerede med
deres betragtninger på årets kursus og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen. Der er fordele og
ulemper ved en eventuel placering af repræsentantskabsmødet i kursusugen. Kursisterne kan få
opgaver til rep mødet, og det kan aflaste den teoretisk undervisning i foreningslære, som kan være
svær at gøre nærværende og interessant. Formanden understregede, at det i givet fald ikke vil
finde sted allerede til næste år. Kursisterne er begejstrede når de laver survey. 100% svarer, at de
helt sikkert vil / vil deltage i næste års kursus. Enkelte af dem deltager alligevel ikke. Der er ikke
entydige svar på, hvordan vi kan få flere med på kursus. Efter workshop blev to forslag dog særlig
fremhævet 1) vi skal differentiere vores kommunikation og argumentation overfor hhv. kursister,
forældre og formænd/trænere. Det vil også være godt at kommunikere igennem små videospot,
hvor f.eks. positive forældre taler til forældregruppen. 2) det vil være godt med en pre-camp f.eks.
fredag til lørdag kort tid før kursusugen. Kursusudvalget vil på deres kommende møde diskutere og
beslutte hvordan der skal følges op på aftenens debat.
4. Orientering fra formanden
Detmedgud.dk er i idrætsforbundet repræsenteret ved Pia Poulsen, men vi har endnu en åben
plads til et medlem fra KOS. Richard beder Pia lave en funktionsbeskrivelse.

5. Orientering fra kontoret
Personale. Lars Juncher Ankersen er ansat som kommunikationsmedarbejder pr. 1.8. med 16 timer
ugentligt. Der er efter aftale med kassereren lavet en udvidelse af barselsordning, således at der nu
ydes 4 + 14 + 18 uger, hvor de sidste 18 uger er med reduceret løn svarende til refusionsbeløbet.
Senioridrætslejren blev afviklet tilfredsstillende, og det gav et godt resultat at annoncere i KFUM &
Ks magasin. Maja deltog de fleste dage, og Richard deltog onsdag formiddag.
Børnebørns Camp. Der er indtil nu tilmeldt 13 bedsteforældre og 18 børnebørn. Maja har lige
sendt en reminder til tidligere deltagere. Der er budgetteret med 50 deltagere.
Jubilæum. Der er møde i jubilæumsskriftudvalget d. 14.8. og i jubilæumsudvalget d. 19.9. Der er
lavet en facebook side som omhandler vores jubilæum. Bestyrelsen ønsker, at den officielle fejring
d. 2.6. er åben for alle medlemmer, og udvalget fastsætter en kuvertpris. Kontorets forslag om en
markering på dagen i eventuel samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde undersøges nærmere.
EM i håndbold. Kvinderne samles til træning i Holsted, og herrerne er også opfordret til at samles.
Der er en rigtig god bredde i form af mange forskellige foreninger repræsenteret. Michael deltager
på hele turen. Richard deltager torsdag og fredag.
Divisionsstævne. Der er udsendt orientering på mail om opgaven for dem, der skal overvære
kampe på de forskellige spillesteder. Maja og Richard er til stede i Skjern lørdag og søndag.
ROHMIO Børneministeren har i et interview med DIF uddybet tankerne om den kommende
læreplan på dagtilbudsområdet. Herefter har vi haft stor aktivitet med kontakt til borgmestre og
øvrige kontakter i kommunerne. Projektlederen og generalsekretæren vil tage en indgående
drøftelse omkring salgsstrategien på baggrund af de seneste erfaringer. Når økonomien er
opdateret efter ferien tager ledelsen et møde med kassereren, og derefter berammer vi et snarligt
møde i styregruppen.
6. Økonomi
Administration og kasserer holdt møde i juni, og bogføringen i hhv. KFUM og ROHMIO er nu næsten
på plads, men der er endnu nogle reguleringer inden bogholderiet er helt ajour. Jonas forklarer, at
vi med de ekstraordinære udgifter til EM i volleyball forventer et årsresultat på 30.000 kr. I
ROHMIO skal budgettal køres ind i den nye kontoplan, før vi er klar til at trække en balance, men
generalsekretær og kasserer bekræfter, at vi holder os inden for budgettet om end vi havde håbet
på et større salg og opbyggelse af en økonomisk buffer i 2017.
7. Strategiaftale
Bestyrelsen drøftede den administrative indstilling fra DIF samt KFUMs høringssvar. Richard
formulerer et svar ud fra bestyrelsens input, og udkastet sendes til forbundsbestyrelsens
behandling på mail i god tid inden svarfristen d. 21.8. Kasper gennemgik den nærmere proces.

8. Eventuelt
Næste møde er 30.9. i Århus med deltagelse af FV. Efterfølgende vil der være en social aktivitet for
bestyrelsen.
På spørgsmål til Børne- og ungeudvalget svarer Carina, at Maja vil støtte det nye udvalg i at komme
videre, og de øvrige medlemmer bliver i udvalget. Kun Nina og Carina udtræder.
Der er ros til facebookgruppen om frivillige i KFUM idræt og en opfordring til at udbrede den mere.
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