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Referat af FB møde d. 15. marts 2021 

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

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

 

Afbud: Tine Poulsen, 

 

 

 

 

 

 

1. Orientering fra formand og udvalg 

 

DIF: Kasper orienterer om DIF valg af formand og næstformand.  

 

KU: Der sker på et tidspunkt en udskiftning, så udvalget suppleres af nye og yngre medlemmer.  

 

Internationalt udvalg: ERASMUS+ deltagere fra de fleste lande er fundet. JYSK har sponsoreret 

35 sæt dyner og puder 

 

KOS: Der er interesse fra flere om at planlægge KL dag som får et andet navn men samme 

indhold. 

 

FV: Der har været møde med deltagelse af Kasper og Richard vedr. medlemssituationen i FV. 

Forbundet har leveret sit input, og vi holder et fælles møde i april.  

 

TEAM Haderslev klubhus: Forbundet udpeger Marianne Kristensen som ny repræsentant. Tak 

til Vagn Mattson for en lang og god indsats. 

 

 

2. Godkendelse af referat af 1. februar 

Referatet er godkendt  

 

 

3. Orientering fra kontoret 

 

Personale. Bachelorstuderende i idræt afslutter 7 ugers praktik efter en god periode, 

 

Trailerudlån: Forbundet udlåner gratis en KFUM trailer med indhold til medlemsforeninger og -

skoler. Indholdet varierer efter ønske, da forbundet har meget på lageret.  
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Grønlands-projekt. Vi har set nærmere på en samarbejdsmulighed med Technica-Select om et 

fælles idrætsprojekt for børn i de grønlandske kommuner, hvor Technica har gode kontakter. 

En mini-beskrivelse er udarbejde og ideen afprøves overfor fond og kommune. Mikkel har 

kontakt til det grøndlandske idrætsforbund, som vi kan benytte. 

 

Team Up. Siden Ø-stifterne har meddelt bevilling, har vi afholdt samarbejdsmøde med fonden, 

antropolog og ZBC, der er tilbage i projektet med 50%. En mulig pilotskole er under klargøring. 

 

Strategiaftale. Vi deltager i DIF workshops og har dialog med deres fagkonsulenter. Især spor 1 

er kommet langt. Spor 2 er sat i gang med en involvering af unges bidrag i et webinar. Der er 

aftalt check-in møde d. 25.3. Når skitserne er mere faste for de tre spor bliver de behandlet i FB. 

Vi har fået en god erfaring med inddragelse af de unge, og bruger det som procesmål i sporet. 

 

Sammen i bevægelse. Vi holder Teams møde med DR vedr. brug af KFUM-materiale og input i 

deres bevægelseskampagne igennem hele 2021.03.15 

 

Rend Og Hop. Vores mål er at omsætte al motorik-materiale fra lageret og at vedligeholde 

vores netværk og portal i en bæredygtig model. En plan for opgaver og udførelse er færdig i 

april. 

 

KFUM koppen er aflyst eller evt. udsat til juni. Ny placering skal findes.  

 

FM i kids og teenvolley er aflyst – muligvis kun udsat indtil juni. 

 

Samarbejde. Academy4Couch indgår aftale med KFUM som sleeping partner, hvor vi er med til 

at afsætte produktet (webinar) som er meget populært blandt vores medlemmer. Aftale med 

Ubold er tegnet i 2021, hvor vi har bannerreklamer og 4 artikler.  

 

Medlemstal offentliggøres d. 8. april. KFUM mister forventeligt omkring 2.000 medlemmer som 

følge af udmelding fra to større foreninger. Nogle mindre foreninger er indmeldt men kan ikke 

opveje nedgangen.  

 

CRM er langt inde i udviklingsfasen, og vi tager systemet i brug i løbet af april, hvorefter vi går i 

gang med at justere og tilpasse.  

 

 

 

4. Økonomi 

Årsrapport er godkendt. Bestyrelsen underskriver i Penneo 

Balancen for de første to måneder holder sig indenfor budget. 
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5. Struktur i forbundets organisation 

Kasper gennemgår en ny organisationsplan, hvor opgaver er fordelt i søjler, og hvor bestyrelse-

medlemmer får mere specialiserede funktioner som tovholder for et overordnet område, 

hvilket skal tydeliggøre opgaven, lette fremtidig rekruttering og være en hjælp til at 

bestyrelsesmedlemmet agerer strategisk. Kasper ønsker som næste skridt at opgaven som 

tovholder beskrives nærmere som bestyrelsesfunktioner. Den politiske opgave sættes også ind 

i diagrammet. Medlemmer af FB melder ønsker for ansvarsområder tilbage til formanden. 

 

 

6. Repræsentantskabsmødet d. 17.4. på Hellebjerg 

Tine er interesseret i en følordning, og medlemmer af FB genopstiller 

Richard indhenter kommentar fra senioridrætslejr og børnebørnscamp. 

Der er indkommet indstillinger til priser og nåle, og der er lavet en plan for opfølgning. 

Alternativ dato til rep.mødet er d. 12.6. 

2. indkaldelse udsendes sammen med mødemateriale d. 2.4. 

  

 

7. Eventuelt 

Morten Arvidsen efterlyser KFUMs medvirken i debatter til idrætsmødet i Aalborg, hvis vi har 

særlige interesseområder.  

Næste FB møde er d. 12.4. 

 

 

 

 

 

Referent: Richard 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


