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Referat af FB møde d. 19. oktober 2020 

 
Til stede: Kasper Jepsen, Carina Kallan, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Lars Thomsen, Nina Fremmelev, 

René Lundgaard. Inviteret af FB: Richard Mathiesen.  

 

Afbud: Mikkel Riisager 

 

 

 

1. Indledning v. Mark 

Refleksioner over Me-too bevægelsen 

 

 

2. Godkendelse af referat af 10. august 

Referatet er godkendt og underskrevet 

 

 

3. Orientering fra formand og udvalg 

 

DIF Budgetmøde. DIF har lyttet til kritik af ordning omkring diversitet, og besluttet er ændret. 

Den nye ordning blev også mødt med kritik på budgetmødet af bl.a. KFUMs Idrætsforbund. 

 

Formandsmøde. Kasper mødte formændene. Der er god energi og der er mange ting de 

ønsker at arbejde med. KU: to nye medlemmer i udvalget. De arbejder bl.a. med genoplivning 

af FJ Camp, synlighed på sociale medier, kursusmateriale, ambassadørkorps -udvikling. B&U: 

rundringning til alle foreninger for at pushe sociale aktivitetskasse og tre foreninger er positive 

(Middelfart, Nr- Åby og Kolding), udvalget barsler med mere ”ustrukturerede” aktiviteter for 

børn i foreninger, KOS: overvejelse omkring navnet og manglende appel til unge frivillige.   

 

Uddeling af ungdomslederpris. Vi uddelte prisen til Sofie Klint fra Langhøj KFUMs IF. Hun blev 

meget glad og overrasket over prisen. 

 

Internationalt udvalg. Zoom møde i uge 42 hvor det blev besluttet at aflyse det fysiske 

bestyrelses møde i november, og i stedet afholdes et on-line møde. De nye unge medlemmer 

(fra Sverige, Danmark og Ukraine) skal udforme ideer til fremtidigt projekt og ESY samarbejde. 
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4. Orientering fra kontoret 

 

 

Huset og drift. Vi vil søge en billigere løsning med rengøring i det nye år. Karina foreslår, at vi 

undersøger at ansætte en fleskjobber. 

 

Netværk og projekter. Der er lagt møder ind med ny udviklingschef i DIF og med ledelsen i Blå 

Kors Danmark. Nordea-Fonden er blevet forelagt en idé om familieidræt i Åbent Dagtilbud, og 

den er modtaget godt. Fonden får en kort præsentation i indeværende uge. 

 

Me-too og seksuelle krænkelser. Kontoret deler sine tanker om på hvilken måde forbundet 

beskytter børn og sårbare personer mod krænkelser i foreninger og i forbundets organisation. 

 

Mesterskab for Væresteder afholdes i en forsimplet udgave med udgangspunkt i to 

væresteder og med hjælp fra Nr. Nissums elever. LinkedIn artikel kampagne, lanceres i løbet af 

efteråret. Her vil vi rejse en debat om CSR og undersøge virksomhedernes villighed til at 

understøtte sociale formål som idrætsstævne for hårdt udsatte.  

 

Personale. To konsulenter tager et modul i projektledelse på diplomuddannelsen. 

 

Foreningsstrategi. Vi arbejder aktivt med strategien og aflægger besøg i løbet af efteråret, hvor 

vi også præsenterer dem for en køreklar kampagne for at hædre foreningens frivillige.  

Kontoret har foretaget den årlige screening af foreningerne. Fire fra den røde kategori er 

udmeldt og ellers er der sket bevægelser mellem gul og grøn, hvor der er status quo.  

 

  2019 2020 

rød 14 10 

gul 36 35 

grøn 60 60 

 

 

Administration. Der har været problemer med indkøring af ny bank og kreditselskab. Der har 

været mange fejl og mangler i deres sagsbehandling. Vi har personlig kontakt til 

afdelingslederen og håber på at det bliver bedre fremefter. 

 

 

5. ISF (International School Federation) 

ISI har indkaldt interesserede skoler til et møde, hvor Kasper deltog. I en ny model skal 

forbundet indmeldes i ISF og deltagende skoler skal melde sig ind i forbundet (der skal laves en 

anden ordning for folkeskoler). Administrativt skal vi ordne tilmelding og kommunikation. 

Forbundet forpligtes til at sende en repræsentant med til hvert mesterskab, med dansk 

deltagelse, men det kan være en lærer fra en deltagende skole.  

 

Modellen diskuteres og bestyrelsen er positiv, men opgaven bliver hovedsagelig løftet af det 

frivillige niveau, hvor Kasper optræder som officiel kontaktperson. 

 

Kasper bekræfter interessen overfor ISI og indmeldingsprocedure sættes i gang.  
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6. Strategi 

Arbejdsgruppen fremlægger et forslag til gennemsyn og diskussion.  

 

Nye fællesskaber og nyskabelse  og ny-organisering af idræt og tværidræt. Alternativ 

registrering af idrætsdeltagelse. Uorganiseret idræt dog med lokal forankring i foreninger.  

 

De sociale indsatser. Forankring af eksisterende indsatser i frivilligt niveau. Økonomisk er det 

ikke et tungt spor.  

 

Uddannelse og kurser. Tæt på foreningen. Dataindsamling, opfølgning og organisering. Et 

kvantitativt mål, Vi skal blive kloge på hvad der optager foreningerne.  

 

Der er opbakning til arbejdsgruppens udkast, som diskuteres med DIF til check-in møde. 

 

NB. Målgruppe-opmærksomhed og succeskriterier. 

Konsulenterne inddrages på næste møde i arbejdsgruppen. 

 

 

7. Økonomi 

Kvartalsregnskab med estimat for årsresultat er diskuteret i bestyrelsen. Der er ønske om at vi 

implementerer et CRM system med en større funktionalitet, og der afsættes 25.000 kr. til frivillig 

kampagnen ved foreningsbesøg. 

 

Budgetbehandling for 2021 udsættes til næste møde 

 

8. Eventuelt 

 

Næste møde d. 21.11. kl. 9:30 - 14:00 i Viborg 

 

 

 

Referent: Richard 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


