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Referat fra den ordinære generalforsamling i FORBUNDETS VENNER (FV) afholdt på
Hellebjerg Idrætsefterskole den 29. april 2017, umiddelbart efter Repræsentantskabsmødets afslutning.
Som indledning sang forsamlingen: ”Det dufter af lysegrønt græs”, hvorefter Iris holdt en kort
andagt, hvor hun, med udgangspunkt i sygehuspræst Preben Kok’s bog med titlen ”Skæld ud på
Gud” , kom ind på emnet: Skyld. Fra bogen citeredes:
”Når man har magt, har man ansvar, og lever man ikke op til det, får man skyld. Vi bliver nødt til at
skelne mellem, hvad vi har ansvar for og magt over, og hvad vi ikke kan gøre noget ved. Bogens
titel er valgt for at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at placere ansvaret hos Gud”
Fra Holstebro-Struer dagblad oplæstes en klumme med titlen ”Her arbejder vi ikke i skyld”. Af
klummen fremgik det, at vi mennesker ofte kommer ud for situationer, hvor vi føler os skyldige. Det
kan være i hverdagen, i trafikken eller på arbejde eller måske i ferien. - Ja endda i svære
sygdomstilfælde kan man føle skyld og skam overfor ens familie og omgivelser.
Det er vigtigt altid at gøre sig klart, at har vi gjort alt det, som står i vores magt at gøre, har vi ingen
skyld.
Andagten sluttede med, at forsamlingen sammen bad Fadervor.

Generalforsamlingen
Formand Henrik Eriksen bød forsamlingen velkommen

1. Valg af dirigent
FV’s bestyrelse foreslog Knud Jørgensen, som derefter blev valgt. Dirigenten takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og dermed også beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for året 2016 v/ formand Henrik Eriksen
Vi har i 2016 haft to bestyrelsesmøder. Forårsmødet fandt sted i Værløse hos Jørgen, og
efterårsmødet foregik i det sønderjyske hos Jens Peder. De væsentligste beslutninger på vore
møder forsøger vi at informere jer om via Forbundets hjemmeside. På vore bestyrelsesmøder har
vi altid nogle faste punkter som: Regnskab, repræsentantskabsmødet, uddeling af priser, FV’s og
Trivselslegatets (TL) økonomi, medlemssituationen, Forbundets hjemmeside, Senioridræt og
Højskole samt Bedsteforældre/Børnebørnslejren på Hellebjerg. Desuden indeholder vor dagsorden
også aktuelle punkter, der kræver vor stillingtagen her og nu. Vore bestyrelsesmøder varer ca. 4
timer, og det er bestemt ikke for lang tid. Talelysten er stor, og vi er ”rimelig” gode til at holde os til
emnet; dog bliver der også tid til at snakke om mere private emner – vi har det bare godt med
hinanden!
De væsentligste beslutninger på vore bestyrelsesmøder samt referatet fra vor generalforsamling
og decemberbrevet har vi gennem nogle år lagt ud på Forbundets hjemmeside. Denne
hjemmeside er blevet revideret/fornyet omkring årsskiftet. Vor forening er måske ikke helt så synlig
mere på hjemmesiden – vi har ikke helt fundet vores naturlige plads; men vi forsøger i samarbejde
med kontoret at finde en løsning. Hjemmesiden vil også i fremtiden være et vigtigt forum for
oplysninger om FV’s aktiviteter, samt stedet hvor man finder oplysninger om foreningens formål
samt organisation.
TL’s formål er at støtte KFUM-idrætten. De forskellige bestyrelser i TL har gennem årene været
mådeholdende med de penge der skulle forvaltes. Det betyder, trods lave renter, at vi hidtil har
kunnet bibeholde vort uddelingsniveau.
I 2016 kunne vi uddele følgende priser ved hjælp af midler fra TL:

Initiativprisen på kr. 4.000 gik til Hald-Ege MTB, der er en underafdeling af Hald-Ege-Ravnstrup
KFUM. Mountain bike afdelingen er kun 4 år gammel, men har allerede 320 medlemmer – en
eksplosiv udvikling må være betegnelsen for denne afdeling.
Ungdomslederprisen på i alt kr. 4.500 blev delt ligeligt mellem tre ledere fra ISI –
Idrætsefterskolen i Ikast. De tre ledere, Peter Kjellerup, Mats Björkman og Signe Eriksen fik prisen
for at nytænke og afvikle FM for ungdomshold i volleyball.
Miljøprisen på kr. 4.500 fik Hellebjergs elever til dækning af en del af udgifterne til køb af et nyt TV
og en PlayStation mv. til pejsestuen og dermed højne det sociale niveau.
Uddeling af priser i de forskellige foreninger går over al forventning. FV får god PR – bliver mere
kendt i KFUM-landet; men en bestemt formel/ramme for uddeling kan vi ikke lave, da
omstændighederne vedrørende overrækkelsen er vidt forskellige. Det kan være klubaften,
kamppause, generalforsamling, træningsaften o.s.v.
Desuden kunne vi i 2016 med midler fra FV støtte følgende aktiviteter:
Kursustilskud på kr. 2.500 til to unge trænere fra Roskilde KFUM. Beløbet stammer fra ”den
anonyme gave”. Gaven var oprindelig på kr. 25.000, og vi vil hvert år, indtil gaven er ”brugt”, i
samarbejde med Forbundets konsulenter støtte to trænere/ledere fra en forening, som ikke
normalt er at finde på Forbundets kurser.
Bedsteforældre/børnebørnslejren fik kr. 2.500 i tilskud. Der var 70 deltagere, som havde 4
indholdsrige dage på Hellebjerg.
Senioridræt- og Højskolelejren blev afviklet med 65 deltagere. FV behøvede ikke at støtte det flotte
arrangement, da slutregnskabet var positivt. Lejren er for mange årets fritidshøjdepunkt. Der er
plads til flere på lejren – vi vil også gerne have lidt yngre deltagere med.
Vi er i øjeblikket 105 medlemmer. Medlemsskabet ligger nogenlunde stabilt. De forskellige lejre
giver hvert år nye medlemmer; men heldigvis får vi også nye, unge medlemmer, der kan se
vigtigheden af, at KFUM-idrætten har en støtteforening. Medlemstallet skal gerne være stabilt – i
opadgående retning.
Forbundet bliver 100 år i 2018. FV vil gerne være en aktiv medspiller i forbindelse med jubilæet.
Økonomisk kan vi ikke bidrage med et stort beløb; men vi vil gerne bidrage med ”mandetimer”, når
der skal arbejdes med selve planlægningen af landsarrangementet. Vi afventer arbejdsopgaver fra
Forbundsbestyrelsen. Orla Petersen, formand ved jubilæet i 1993, brugte udtrykket ”TAK DU
GAMLE” om Forbundet – Vi ønsker at være med til at takke Forbundet i 2018.
Bestyrelsen har gennem det sidste år diskuteret, hvordan vi i højere grad kan hjælpe Forbundet
lokalt – være bindeled mellem Forbundet og den enkelte forening. Forbundsbestyrelsen samt de
ansatte kan ikke altid vide, hvad der foregår rundt om i vore foreninger. Måske betyder den
manglende viden tab af foreninger? Kan vi i FV finde personer fra egne rækker, der vil være
SENIOR AMBASSADØRER for KFUM-idrætten, og hvilke opgaver kan de pågældende løse?
Vi vil gerne høre jeres mening om ideen.
Bemærkninger til beretningen
Jens Risum fortalte, at forberedelserne til Forbundets 100 års jubilæum er så småt gået i gang.
Der er ikke kommet mange oplysninger ud på nuværende tidspunkt bort set fra, at der er et
jubilæumsskrift på vej. Man vil gerne gøre brug af FV´s hjælp.
Henrik Eriksen opfordrede FV’s medlemmer til at træde ind som en slags ambassadører og være
Forbundet behjælpelig med historiske oplysninger om diverse foreninger i lokalområderne. Via
forbundskontoret skal foreninger, der søger ”gamle” oplysninger”, kunne hente sådanne hos et
senior ambassadørkorps.
Der var positive tilkendegivelser blandt deltagerne mht at være med i en sådan kreds.
FV vil gå videre med at formidle denne hjælp i samarbejde med forbundskontoret og -bestyrelsen.
Vi gør det ikke for at optræde som ”bedre vidende”, men for at yde hjælp begge veje.
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FV kunne evt. i forbindelse med jubilæet lave et ”Kan du huske” arrangement for at vække
opmærksomhed om ide og oplæg. FV kunne også have en ”salgsbod” for at vække interesse.
Herefter godkendtes beretningen
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
Det reviderede FV-regnskab, som var udsendt til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen,
blev gennemgået af kassereren, som knyttede nogle uddybende bemærkninger til nogle af
posterne.
FV regnskabet blev godkendt.
Som sædvanlig blev der også i år givet en orienterende gennemgang af det reviderede regnskab
for TRIVSELSLEGATET.
Det fremgik heraf, at med det faldende renteniveau er vore støttemuligheder blevet forringede;
men vor politik for investering er fortsat med mindst mulig risiko at opnå størst mulig afkast.
Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til TL’s regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2018 på kr. 200,00, hvilket blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
7. Valg af bestyrelse
Af bestyrelsens fem medlemmer var sekretær Else Thorsund og kasserer Jørgen Jensen på valg.
(Ulige årstal)
Begge var villige til genvalg og blev valgt med akklamation.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Henrik Eriksen,
Næstformand: Jens Peder Poulsen,
Iris Smed Hansen
Kasserer: Jørgen Jensen

Sekretær: Else Thorsund,

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Vor nuværende revisor Hans Engberg og vor revisorsuppleant Knud Jørgensen var begge villige til
genvalg og blev valgt.
9. Valg af evt. udvalg
Der blev ingen udvalg nedsat.
10. Eventuelt
Under dette punkt gav formanden endnu engang udtryk for, at FV gerne vil være mere synlig på
Forbundets hjemmeside.

Efter denne slutbemærkning takkede dirigenten for bestyrelsens redegørelser og takkede
forsamlingen for god ro og orden og gav ledelsen tilbage til formanden, der takkede dirigenten for
hvervet samt de 11 medlemmer for fremmødet og læste som afslutning vers fra Pilgrimssangen,
inden han ønskede god hjemtur.
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Generalforsamlingen sluttede kl. 15.15

Referatet godkendt.
Haderslev den

maj 2017
Sign.
Knud Jørgensen
Dirigent
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