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Referat af FB møde d. 01. februar 2021 

 
Til stede: Kasper Jepsen, Mikkel Riisager, Carina Kallan, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Lars Thomsen, 

Nina Fremmelev, René Lundgaard. Inviteret af FB: Tine Poulsen, Richard Mathiesen.  

 

Afbud:  

 

 

 

 

 

1. Orientering fra formand og udvalg 

 

Strategiaftaler: Vi sætter mål på sporene i løbet af foråret inden endelig godkendelse d. 1. maj.  

 

Corona: DIF regner ikke med genåbning af breddeidræt på denne side af påske. 

 

ISF: Formanden har været i kontakt med formanden for Dansk Skoleidræt, der endnu ikke har 

modtaget bekræftelse på deres udmeldelse. 

 

KU: På seneste møde diskuterede udvalget deltagertal og overgang til ny kursusleder indenfor 

en årrække.  Bestyrelsen holder kontakt til udvalget vedrørende dette. 

 

Internationalt udvalg: Erasmus+ projekt, penge er modtaget. Der holdes seminar i uge 27 i 

Danmark på Blåkilde Efterskole og uge 38 i Italien. ESY møde i Danmark i april så vidt muligt.   

 

KOS: KOS- formanden stopper i udvalget, som kører videre med to medlemmer, og der er fokus 

på KL dagen. Derefter bearbejder FB og udvalget i fællesskab de videre perspektiver for KOS.  

 

 

2. Godkendelse af referat af 21. november 

Referatet er godkendt  

 

 

3. Orientering fra kontoret 

 

Personale: Rengøringsaftalen er opsagt og timelønnet rengøringsassistent ansat pr. 1.1., 

hvilket er en billigere og mere fleksibel løsning for os. Vi modtager en bachelorstuderende d. 

1.2. og hun er hos os i et fuldtids projektforløb uge 5 - 10, hvor hun arbejder med motorik. 

 

Kontoret har i november/december besøgt alle foreninger i forbindelse med 

humørkampagnen, og det har også været en opløftende opgave for konsulenterne i en tid, hvor 

der ellers ikke er foreningsaktivitet. Vi er nu ved at afslutte evaluering af indsatsen.  

 

Corona. Der arbejdes så vidt muligt hjemmefra, men dog med en opdeling der betyder, at 

medarbejderne er på kontoret på skiftende dage, så der altid er nogen til stede på adressen.  
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Drift. Vi råder nu over en fejemaskine, så vi er klar i tilfælde af sne i større mængder. Der er 

lavet en aftale omkring udeservice inden kl. 7:00  

Bordplade i køkken udskiftes og underskabe leveres samtidig af HTH for 17.000 kr.  

 

Netværk og samarbejde. Forbundet er indmeldt i idrætsplatformen, hvor vi ser en fælles 

interesse i at fremme kompetenceudvikling, netværkssamarbejder og strategisk udvikling i en 

bredere idrætssektor.  

 

Vi har holdt møde med ledelsen i Blå Kors Danmark med henblik på at undersøge muligheden 

for samarbejde omkring udsatte børn, familie og idræt/fysisk aktivitet. Lederne i de seks 

børnehuse inddrages for at belyse spørgsmålet.   

 

Strategistatus. Status for 2020 er afholdt og kvittering fra DIF modtaget med ros til den måde 

vi har omstillet os til nedlukningen på. Efter statusmøderne med forbundskonsulenten har vi 

modtaget bevilling på 974.000 kr. til projektet TEAM-UP. Der skal dog findes en anden 

pilotskole, idet fonden vægter projekter geografisk, og i vores tilfælde betinger en jysk partner.  

 

Humørkampagnen. Alle foreninger er besøgt, og der er afleveret en kampagnepakke 

bestående af T-shirt, brev, guide, flødeboller, støvlepose og motorikplakat. Vi har haft mange 

gode samtaler, der er blevet ført ind i CRM. Vi har fulgt op med evaluering af ti foreninger, som 

alle er yderst positive. Der er lavet en positiv slutevaluering og vi undersøger muligheden for at 

lave en national kampagne med DIF og Nordea-Fonden. 

 

CRM: Vi har indledende møde med itide i indeværende uge. Udviklingen er færdig til august.  

 

 

4. Økonomi 

Status er udsendt. Resultat forventes klart d. 10.2. Vi forventer et samlet overskud på ca. 10.000 

kr. for både KFUM og Rend og Hop. Svar på spørgsmål vedr. konto 1180 udsendes på mail. 

 

Flytteudgifterne samles i en oversigt, der er klar til repræsentantskabsmødet. 

 

 

5. Perspektiver på forårets muligheder 

Bestyrelsen giver sine input til kontoret som inspiration til fokuspunkter i nedlukningen.  

Det er positivt at holde kontakt med foreningerne i denne tid, og det kan være en god idé at 

have fokus på genstarten. Især bestyrelser er aktive nu. Der er god energi i mange af 

foreningerne, og de er glade for at få hjælp til at holde sig i gang. Hvis kontoret har resurser er 

det fint at tilbyde virtuelle spots med fysiske aktiviteter hjemme o.l.  

 

Richard fortæller om nogle af de opgaver, som ligger i foråret, bl.a. CRM, strategiaftale 22-25, 

kursusforberedelse/ambassadørarbejde, Leder-Akademi, klargøring af TEAM-UP projekt, e-

læring/virtuelle motorik spots som alternativ til motorikkurser i foreningerne. 
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6. Repræsentantskabsmødet d. 17.4. på Hellebjerg 

Kasper gennemgår to-do listen. Vi holder andagt i stil med sidste års repræsentantskabsmøde 

for ikke at blive unødvendig mange. Bestyrelsesmedlemmer giver egne udvalg besked om 

deadline for beretninger.  

 

7. Eventuelt 

Hellebjerg: vi genudpeger de repræsentanter der er på valg i år. 

Richard er på barsel to uger i juni/juli 

 

 

 

 

 

Referent: Richard 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


