Referat af FB møde d. 27. august 2018
Til stede: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Mikkel Vejnø Risager, Michael Nielsen, Mark Gammeljord. Lars
Thomsen, Nina Fremmelev, Carina Kallan, Inviteret af FB: Richard Mathiesen, Erik Lorentzen deltog i pkt. 2
Afbud: ingen
1. Indledning v. Mikkel
Refleksioner over tiden med inspiration fra Benny Andersen
2. Evaluering af sommerkursus
Survey blev gennemgået. Der er generel tilfredshed på 80% mellem 8-10 på skalaen, 105 kursister,
20 foreninger. Den nye kursusidræt er badminton, idet fodbold blev aflyst. Én gymnast deltog på JK.
De kvantitative mål er indfriet, og Erik samler op på den kvalitative del i efteråret. FB vurderer, at
der er god plads til at øge deltagertallet uden at spolere kursusånden men erkender, at der bliver
færre aktiviteter på tværs. Større kursushold giver til gengæld nye muligheder, og den situationen
skal udnyttes. Positivt at instruktørerne er opmærksomme på at værne om kursusånden.
3. Godkendelse af referat af 31. maj
Godkendt og underskrevet
4. Orientering fra formanden
Rounborgpokalen er klar og uddeles snarest. Der er uddelt sølvnåle til stor glæde for modtagerne.
Kasper afholder møde med formænd for udvalg onsdag med forventningsafstemning og snak om
opgaver. Richard deltager.
Der er stor tilfredshed med jubilæet fra alle sider.
Breddeidrætsstævnet blev evalueret særskilt
5. Orientering fra kontoret
Fordele og ulemper ved at udgive et årligt særnummer af KFUM Idræt blev diskuteret. Vi afventer
reaktioner på jubilæumsblad, og Richard drøfter situationen med formanden inden eventuelt tiltag.
Vi har svært ved at realisere salg i ROHMIO. Som forberedelse til styregruppemødet i september er
vi ved at analysere projektmedarbejdernes arbejdsopgaver for at kunne prioritere salgsaktiviteter
højere. På mødet vil der tages beslutning om strategi og justering af økonomi i sidste projektfase.
Oplæg til løn til konst. projektleder blev diskuteret og indstilles til godkendelse i styregruppen.
6. Rekrutteringsproces
Oplæg til stillingsopslag blev gennemgået. Spørgsmål skal rettes til Kasper. Richard leverer en
omtale af forbundet. Den øvrige ordlyd blev tilrettet. Den rundsendes og kommenteres på mail.
7. Økonomi
Balancen fra august blev gennemgået og diskuteret. Eneste usikkerhed er, hvordan revisoren
vurderer lagertilgangen på 180.000 kr. og fastsætter værdien af restlager af medaljer, som vi
hentede hjem. Vi følger op på dette med revisoren for at være på forkant.

8. Udvalgsdag
Bestyrelsen mødes kl. 9:00 på Hestlund Efterskole for at gennemgå dagens program.
Der er afbud fra Michael, Mikkel og Lars
9. Initiativpuljen
Kontorets oplæg til ansøgning blev drøftet. Den er blevet vendt med forbundskonsulenten i DIF, og
den har fået en positiv vurdering. Vi sigter på en vigtig målgruppe. Der er ikke så stor rækkevidde
på hovedindsatsen, men den har gode sideeffekter. Kontoret sørger for, at ansøgningen pudses
yderligere af og diskuteres med chefen for udvikling, inden vi sender den. Vi søger for perioden 1.
april 2018 – 30. juni 2019.
10. Eventuelt
DIF inviterer til workshop om diversitet i Tilst d. 26.9. 17 - 21. Kontoret udsender invitation til alle
formænd samt medlemmer af forbundets udvalg.
Der er 41 deltagere til ESY i Makedonien, og vi deltager med 5.
Kontoret afsøger kandidater til prisen som Årets frivillige i 2018.
Næste møde lørdag d. 13.10. Der kommer en invitation fra Nina og Carina.
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