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Referat af FB møde d. 23. marts 2020 

 
Til stede: Kasper Jepsen, Carina Kallan, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Mikkel Riisager, Nina Fremmelev, 

René Lundgaard. Inviteret af FB: Richard Mathiesen.  

 

Afbud: ingen 

 

 

Mødet blev holdt som on-line konference 

 

 

1. Orientering fra formand og udvalg 

Vagn Mattson tager et år mere som repræsentant for forbundet i Haderslev KFUMs klubhus 

Steen Houmann er udpeget af forbundet som bestyrelsesmedlem i Haslev Idrætsefterskole. 

Der er modtaget indstilling til Guldnål og KFUM pokal, som er behandlet positivt. 

Frivillige i forbundets centrale udvalg tilskyndes til at tage kurser i forbindelse med deres 

ansvarsområder. Bestyrelsen anbefaler DIFs kurser, der betales af forbundets. Andre relevante 

kurser godtgøres delvis efter positiv behandling i bestyrelsen. Der afsættes budget til formålet. 

Kasper udformer en ordlyd til ”rammer for udvalgsarbejde” og denne godkendes i bestyrelsen. 

 

Børne- og Ungeudvalg De planlagte aktiviteter er sat på stand-by pga. virus 

 

ESY Mødet i Prag er aflyst. Der er i stedet videomøde d. 2.4. 

 

Håndboldudvalg. Der er dialog med Haderslev vedr. overlevering af næste års FM. Som ikke-

medlem af KFUMs Idrætsforbund gøres det muligt at deltage i FM i to år, hvorefter deltagelse i 

FM forudsætter medlemskab af forbundet. Bestyrelsen ser det som et rekrutteringstiltag. 

 

Kursusudvalget Instruktørgruppen er udvalgt. Vi skal have en ny kursusleder i 2021. 

Coronasituationen blev diskuteret på sidste møde. Vi må indstille os på aflysning eller 

begrænsning i deltagerantal. Frister aftales med Hellebjerg så forbundet holdes skadesløs.  

 

 

2. Godkendelse af referat af 13. januar 

Referatet er godkendt uden underskrivelse  
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3. Orientering fra kontoret 

 

Coronakrise Vi har aflyst FM i håndbold junior og senior, FM i kids og teen-volleyball. 

Medarbejdere arbejder primært hjemmefra, afspadserer samt afvikler restferie. Der bliver 

afholdt mange møder på konferencevideo, og vi kører også som forsøg et ambassadørbesøg 

som et webinar.  

 

Fonde. En ansøgning til indsats for sårbare unge piger i forbindelse med spor 2 er langt i inde i 

designfasen, og to vigtige samarbejdspartnere er fundet. En tredje er undervejs. Vi er klar til at 

indlede en dialog med fondene. Der er ændret væsentligt i indsats og måltal jf. strategiaftale 

kan ikke indfries som den foreligger. DIF er orienteret og det behandles i chefgruppen. 

 

Hjemmeside. ROHMIO har fået ny hjemmeside på rendoghop.dk KFUM er langt i udviklingen af 

ny side. Det foreslås at prismodtagere opslås på den nye hjemmeside – også bagud. 

 

ROHMIO. Rend og Hop projektet er afsluttet og det sidste møde i styregruppen afholdes i 

indeværende uge. Projektet afsluttes med et underskud på 85.000 kr. 

 

Medlemssituation. Der er ikke helt overensstemmelser med listen fra DIF og ind- og udmeldte 

foreninger i 2019. Vi ajourfører hurtigst muligt. 

 

 

4. Økonomi 

Årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen. Vi flytter bank som følge af kreditforeningslån. 

Tilbud fra bank om fastlåsning af rente er fravalgt, og nu er renten steget. Kassereren følger 

udviklingen i renteniveauet.  

Afslutningen af Rend og Hop med Oliver giver et negativt resultat på 85.000 kr. 

 

 

5. Repræsentantskabsmødet 

Indkaldelse er ikke udsendt rettidigt. Det aftales at placere mødet lørdag d. 6. juni kl. 9:30 i Give 

Sognehus. Der er ikke kommet indstillinger til priserne. Alle beretninger er modtaget og 

mødehæftet er færdig. Overtagelse af kontorejendom besluttes på repræsentantskabsmødet 

og datoen vil så ændres til d. 10. juni efter aftale med sælger og mægler. Der kommer en 

ændret købsaftale til underskrivelse hos formandskabet.  

 

6. Foreningsstrategi og følordning 

Der har været afholdt møde i styregruppen d. 23.3. Der beskrives overordnede målsætninger, 

og der udvikles handlinger indenfor to hovedområder i hhv. konkret og innovativ retning.  

Konsulenterne afdækker behov og syn på forbundets rolle i en miniundersøgelse for både 

grønne og gule foreninger. Styregruppen afleverer et oplæg til behandling i bestyrelsen og ti l 

fremlæggelse for repræsentantskabet inden sommerferien. 

 

Følordning i bestyrelsen kan organiseres som hidtil med rekruttering af ungt medlem med 

potentiale der inviteres med på sidelinjen. Mikkel fremlægger en anden mulighed for at skabe 

en lille kreds af ”boblere” der fungerer som et ungdomspanel og kan medvirke på anden måd 

f.eks. i et årligt møde. Der er fordele og ulemper i begge modeller. For at konkretisere ideen 

laver Mikkel et forslag som sendes ud til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen melder tilbage 

med emner til kandidater. 
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7. Eventuelt 

Næste møde afholdes som videokonference d. 4.5. 

 

 

 

Referent: Richard 

 

 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

  

 


