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Referat af FB møde d. 13. januar 2020 

 
Til stede: Kasper Jepsen, Carina Kallan, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Mikkel Riisager, René Lundgaard.  

Inviteret af FB: Richard Mathiesen. Flg. deltog i pkt. 1 og 2.: Maja L. Tast, Dorthe U. Nissen, Erik Lorentzen. 

 

Afbud: Nina Fremmelev, 

 

 

 

1. Nytårstanker v. Kasper 

Det er en stor tilfredsstillelse, at vi realiserer rigtig fine resultater, og forbundet er generelt i en 

meget positiv udvikling. Vi arbejder efter indsatser, der giver værdi til forbundet, og vi søger 

samarbejde på tværs med bl.a. LVS, DAI, BDFL og kommuner. I det nye år vil vi opsøge fondene, 

og vi vil fortsætte arbejdet med en ny foreningsstrategi. Længere ude i horisonten er vi på vej 

ind i et nyt politisk program v. DIF, og det ser ud til at ramme ind i de centrale værdier i KFUM.  

Formandens indlæg blev kommenteret og drøftet. 

 

2. Kontorsituationen 

Richard har afsøgt nye kontormuligheder i seks kommuner, og der har været tæt dialog på 

højeste niveau i fire kommuner. En medarbejderrepræsentant har været med til besigtigelse og 

efter en fælles drøftelse er tre forslag udpeget og analyseret, hvorefter de er indstillet til videre 

behandling i bestyrelsen. Medarbejderne supplerede med kommentarer i en fri samtale, 

hvorefter bestyrelsen tog en intern drøftelse. To medlemmer af bestyrelsen vil indenfor den 

nærmeste uge bese de to muligheder der kan være tale om. Bestyrelsen træffer derefter 

beslutning mellem de to sager eller alternativt at fortsætte med den nuværende kontorløsning.  

 

3. Godkendelse af referat af 23. november 2019 

Godkendt og underskrevet 

 

4. Orientering fra formand og udvalg 

Nye repræsentanter til Vesterbølle og Hellebjerg blev udpeget. 

 

K dagen forløb godt med cirka 25 deltagere. Mange ideer og inputs blev behandlet, og der var 

en positiv stemning for arrangementet, så der er tanker om at lave en gentagelse. 

 

HU har møde d. 24.1. hvor ansøgninger om værtskab for FM vil blive behandlet. 

 

KU holdt møde før jul, og der endnu ikke truffet en afgørelse på alle instruktørposterne.  
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5. Orientering fra kontoret 

 

Projekter. Der er lavet en oversigt og log-bog over handlinger på aktuelle projekter i proces. 

Vi har modtaget afslag på fælles indsats med LVS i inklusionspuljen (Kulturministeriet). Richard 

har fokus på Erasmus+ og deltager i et study-visit i Italien d. 17. – 21. februar. 

 

Strategi. Vi havde en god slutspurt op til juleferien, hvor vi bl.a. fik Anti-Doping Danmark med i 

vores projekt der henvender sig til de psykisk skrøbelige unge. ADD opererer i fitness miljøer 

med fokus på kropskultur og sunde kropsidealer. Status er indsendt og kommenteret af DIF. 

 

Medlemmer. Aalborg HK er indmeldt i december. 

 

Hjemmeside. Processen kører som planlagt, og der er lavet fotoshoot til Oliver-øvelserne. Alle 

sideskabeloner er bearbejdet i en grundig korrekturgennemgang, og det ser meget lovende ud. 

 

6. Økonomi 

Månedsbalance for december blev drøftet. Der forventes et resultat for 2019 på 75.000 kr. 

Budget for 2020 og 2021 blev godkendt med kommentaren om at forbundet bør sikre sig en 

bedre forretningscase på kursusaktiviteter med 150 deltagere. 

 

7. Repræsentantskabsmødet 

Check-listen blev gennemgået og opgaverne fordelt. Der er deadline på beretninger d. 18.3. 

Såfremt det kan aftales med Hellebjerg rykkes programmet med start kl. 9:30 og afslutning og 

frokost kl. 12:30, hvorefter udvalgene har tid til at arbejde, og FV kan holde generalforsamling.  

 

8. Eventuelt 

Næste møde er d. 23. marts 

 

 

 

Referent: Richard 

 

 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

  

 


