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Referat af FB møde d. 10. august 2020 

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

René Lundgaard. Inviteret af FB: Richard Mathiesen.  

 

Afbud: ingen 

 

 

 

1. Indledning v. Kasper 

Livets Hemmelighed, digt af Knud Rasmussen.  

 

 

2. Godkendelse af referat af 11 maj 

Referatet er godkendt og underskrevet 

 

 

3. Orientering fra formand og udvalg 

 

DIF Årsmøde. Det politiske program blev vedtaget og en ny bestyrelse valgt. 

 

Uddeling af priser. BK Vestias fik KFUM pokalen for deres pigehold og de var meget glade for 

opmærksomheden fra forbundet. 

 

Internationalt udvalg. ESY i 2020 er aflyst. Erasmus+ projektet flyttes 12 måneder, så den 

gennemføres i 2021. Der er bestyrelsesmøde i ESY d. 6. – 8. 11. og inden denne dag skal 

bestyrelsen afklare det danske mandat.  

 

KU. En meget grundig kursusrapport er udsendt. Formanden for KU er positiv omkring 

familiestrukturen, og andre tiltag afledt af corona f.eks. instruktørernes lokale. Generelt er der 

stor tilfredshed med kurset, hvor 118 kursister deltog. KL dagen forløb godt med en udførlig 

drejebog til instruktørerne. Der er stor ros til Hellebjerg. 

 

ISF. Mini-analysen diskuteres. Kasper undersøger interessen hos DIF. Torben afholder 

stormøde med skolerne og vender tilbage med et bud på hvordan skolerne kan bakke op.  
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4. Orientering fra kontoret 

 

Strategi  

Juni-evalueringen er afsluttet uden farvekoder på procesmål pga. coronasituationen.  

 

Give 

Kontoret er flyttet og møbler og installationer er på plads. Flytningen er forløbet efter planen. 

Skomagervej 4L er afleveret d. 30.6., og vi betaler ikke forbrug i juli. Et indretningsudvalg sørger 

for at skabe et hyggeligt miljø.  

 

Reception/indvielse 

Der er officiel indvielse af Jernbanegade 12 d. 4.9. kl. 16 – 17 med deltagelse og taler af bl.a. 

borgmester, Jens Ejnar Christensen, DIF og Y’s Men’s. 

 

Hjemmeside 

Forbundets Hjemmeside er færdigudviklet, med den opstilling, tekst og billeder som vi ønsker. 

Den afsluttende korrektur udføres nu med de indsamlede kommentarer. 

 

 

5. Økonomi 

Halvårsregnskabet afspejler en økonomi i balance. Der er en del ubekendte (bl.a. pga. aflyste 

aktiviter pga. corona), og det kan selvfølgelig påvirke vores økonomi, omend billedet pt. er, at 

det giver samme resultat på bundlinjen pga. de besparelser vi også opnår i forhold til ikke 

afholdte budgetterede udgifter.    

 

Regeringen har afsat midler til sommerferieaktiviteter, via tilskud til entré til bl.a. KFUMs Træner 

og Lederkursus, og KFUMs Idrætsforbund har fået bevilget ca. 100.000 kr. (25% af 

deltagerbetalingen af TL kursus). Beløbet udbetales som refusion til de respektive foreninger.  

 

 

6. Strategiproces 

Kasper laver en bruttoliste over temaer som KFUM kan byde ind med som vores forberedelse til 

mødet med DIF d. 25.8. Strategigruppen består af: Kasper, Mikkel, Mark, René, Michael, Richard. 

 

 

7. Foreningsstrategi 

Arbejdsgruppens forslag til en foreningsstrategi drøftes og ændringsforslag indskrives af 

Mikkel. Den ændrede ordlyd sendes til bestyrelsen på mail og kommenteres af bestyrelsen. 

Kasper konkluderer, når den er færdigbehandlet og godkendt.   

 

 

8. Udvalgsdag d. 5.9. 

Bestyrelsen mødes på kontoret kl. 11.00 for at gennemgå dagen. Kasper byder velkommen og 

præsenterer programmet. Kontoret sørger for et inspirationsoplæg. Mulige temaer bliver 

præsenteret for at sætte en retning, og de bliver behandlet af deltagerne i cafémodellen og til 

sidst samles der op i plenum. Detailplanen lægges af Kasper og Richard. 

Dagen sluttes af med en proces omkring indretning af huset  v. Nina og Carina kl. 16 – 17. 
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9. Eventuelt 

Næste møde d. 19.10. Vi sætter lørdag d. 21.10. af til behandling af strategi 2022-25 og til 

vision/mission. Mødet holdes i sommerhus, så der er mulighed for overnatning. 

Carina og evt. Nina deltager i Pulzion formands 70 års fødselsdag 

 

 

 

Referent: Richard 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


