Referat af FB møde d. 3. juni 2019
Til stede: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Carina Kallan, Lars Thomsen, Michael Nielsen, Mark Gammeljord,
René Lundgaard.
Inviteret af FB: Richard Mathiesen
Afbud: Mikkel Riisager, Nina Fremmelev

1.

indledning
Refleksioner over den gode træneradfærd inspireret af bl.a. Mette Bocks indlæg på DIFs årsmøde,
hvor hun talte om det hele menneskesyn i idrætten.

2.

Godkendelse af referat af 13. marts
Godkendt og underskrevet

3.

Orientering fra formand og udvalg
Årsmøde i DIF og fokus på spiseforstyrrelser, Periodiseringspulje blev fremlagt, Som noget nyt
arrangerede DIF et Sportshack for at fremme innovative ideer. Udkast til det politiske program for
næste periode udarbejdes i nedsat arbejdsgruppe. KFUMs tre priser er aftalt på plads og
frivillighedsprisen uddeles i efteråret. Kasper og Richard besøger LVS på deres kontor i juni. Tamara
er tiltrådt som formand i KOS. Styregruppen har drøftet rammerne for LederAkademi og gruppen
sender et oplæg til FB inden sommerferien.
Hellebjerg har valgt Michael Nielsen ind i bestyrelsen, og han har været til halindvielse. Michael er
indtil videre fortsat medlem af repræsentantskabet på Rønde Høj- og Efterskole.
ESY. Michael har været til bestyrelsesmøde i Kassel. Ansøgning til Erasmus+ er afsendt, og der
kommer svar i august. Karsten Hüttmann, landedirektøren for KFUM Sport i Tyskland, besøger
Træner/Lederkursus i uge 27. Der er mulighed for at KFUM i Ukraine starter sportsarbejde op.
Håndboldudvalget er tæt på at præsentere et oplæg til procedure for ansøgning til FM værtskabet.

4.

orientering fra kontoret
Personale. KFUMs kommunikationsmedarbejder fratrådte med udgangen af maj.
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Strategien. Der er gjort skriftlig status, som er bearbejdet i et møde med forbundskonsulenten i DIF.
Der er behov for at bearbejde indsatsen med de ensomme unge. Vi har allerede aftalt en ændret
alder for målgruppen, hvor vi nu sigter mod de 16 – 20 årige. Vi kan muligvis se en fordel i at rette
indsatsen imod psykisk sårbarhed, og i så fald skal chefgruppen i DIF godkende ændringen. Kasper
vil modtage et oplæg til dette inden vi skal aflevere til DIF d. 20. juni.
ROHMIO. Vi har deltaget i KLs dagtilbudsmesse i Odense, og generelt er der stor aktivitet, men de
fleste er ikke indtægtsdækkede. Børnetallet er kun 1.000 fra målet. Vi har ikke løst problemet med
den crashede Ida app. Et ønske kunne være en forbundsfrivillig med tekniske kompetencer, der
tilknyttes som stabsfunktion, for at holde kontakten til udviklerfirma mm.
Drift. Adventistspejderne lejer en kontorplads for 2.500 kr. i måneden fra 1. juni. En indkøbt Mac
computer bruges primært til grafiske opgaver og som arbejdsmaskine for kursuslederen i uge 27
samt vores praktikant i efteråret. Dropboks er afløst af OneDrive, der i løbet af det næste år også
tænkes implementeret i alle udvalg.
Folkemøde. Seks medarbejdere deltager på Folkemødet, hvor vi kører en ”idræt i hjertet” kampagne, der hylder amatøridræt og frivillige, der gør alt af kærlighed til idrætten og foreningen.
KFUM og ROHMIO arbejder sammen om vores budskaber. KFUM deltager også på idrætstopmødet i
Aalborg, der afvikles for første gang. Det sker sidst i august.
Kursus. Der er 129 tilmeldte Hellebjerg og heraf 11 på badminton.
E-learning. KFUM beslutter at tiltræde aftalen om et tre-årigt samarbejde omkring DIFs e-learnings
platform. FB ser mange muligheder i platformen som et supplement til de fysiske samlinger. Der er
en fremtid i digitale communities, e-kurser og webinarer. Vi vil dog fortsat vægte at kurser primært
sker i ægte fællesskaber.

5.

bestyrelsens konstituering og temaer for bestyrelsesåret
Bestyrelsens ansvarsområder fordeler sig således over det kommende bestyrelsesår:
Kursus (Carina), B&U (Mikkel), Idræt og International (Michael), Håndbold (Mark), LederAkademi
(Lars), KOS (Kasper).
Der er to forslag til temaer på næste års FB møder:
1) Fortsat arbejde med bestyrelseskompetencer samt præcisering af arbejdsområder/funktioner.
2) Medlemsbegrebet og fællesskabsformer i en nutidig forståelse samt kontingentmodel.
Drøftelse og beslutning på FB møde i august.

6.

Økonomi
Seneste balance for KFUM og ROHMIO blev gennemgået og drøftet. Huslejekontrakten kan opsiges
med 6 måneders varsel efter bindingsperioden, der ophører d. 1.1. 2020. Vi er glade for lejemålet og
er opmærksomme på huslejeniveauet. Der er behov for at søge om støtte, for at vi kan gennemføre
Mesterskab for Væresteder i oktober. Vi ønsker at undersøge muligheden for et samarbejde med DIF
og evt. DAI om en indsats for seniorer. Nordea-Fonden har en ny strategi, og vi kan se os selv i et
samarbejde, hvis det passer ind i de tiltag som vi allerede har gang i. Vi ønsker at udbygge vores
tilbud for efterskoler, hvis det kan finde sted med støtte fra initiativstøttepuljen i DIF. Vi har kørt et
par pilotprojekter med stor succes. GS har ansvar for at sætte skub i omtalte planer.
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7.

Udvalgsdag
Program er fremlagt og godkendt. Vi laver et program for udvalgsmedlemmer og et åbent program
om eftermiddagen. Kontoret vil forsøge at sætte det op på en spændende og indbydende måde.

8.

Eventuelt
Efterårets møder i forbundsbestyrelsen:
d. 13. august i Vejle, d. 21. oktober i Vejle, d. 23. – 24. november på Sjælland – eventuelt i Roskilde.
Lars spørger om UC Syds motorik-indsats er taget fra ROHMIO. GS undersøger og svarer på mail.

Referent: Richard

Kasper Jepsen

Jonas Jeppesen

Mikkel Vejnø Risager

Lars Thomsen

Michael Nielsen

Mark Gammeljord

Nina Fremmelev

3

