
 

 

 

 

 

Referat af FB møde d. 17. august 2021 

 

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

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

 

Afbud: Tine Poulsen 

 

1. Indledning v. Kasper 

Refleksion over begrebet lykke ved digt af Benny Andersen 

 

 

2. Godkendelse af referat af 26. maj  

Referat godkendt og underskrevet.  

 

 

formand og udvalg 

Årsmøde i DIF: Hans Natorp blev valgt som formand. Frans valgt som næstformand. Ny 

kontaktperson til forbundet udpeges i august.  

 

ISF: Optagelsesproceduren er ikke afsluttet. Vi afventer at DIF kontakter ministeriet. ISI har som 

eneste tilmeldt sig Håndbold-mesterskabet i Serbien.  

 

Hellebjerg: Ny forstander, Anders Buhl, er startet. Der er afskedsreception for Finn d. 23.8. Richard 

og Maja deltager.  

 

KU: TL kursus med overrækkelse af sølvnål til Lasse Carøe, Andreas Just og Marianne Pedersen. 

Overvejelse om honorering af frivillig kursusleder i en overgangsordning. Udskiftning i udvalget   

 

BU: Møde d. 18.8. 

 

Lønmodel vedtaget med afsnit om decentral løn og generalsekretærens løn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Orientering fra kontoret 

Familielejr 2022. Kontoret arbejder videre med at konkretisere ideen i en model med bæredygtig 

økonomi og hvor kursuslederen får et honorar. Bestyrelsen opfordrer til at vi rådfører os med 

viceforstanderen på Hellebjerg. Det foreslås også at vi med støtte fra Y’s Men’s eller andre at 

etablere nogle fripladser for svagere familier, så lejren bliver social ansvarlig og mangfoldig. 

Kursus og oprydning. Vi har inviteret rengøringspersonalet på Hellebjerg til et møde med 

kursuslederen d. 25.8. for at afklare uoverensstemmelser og lave en fremtidig samarbejdsaftale.   

 

4. Økonomi 

 Balancen for juli fremlagt. Kursus og senioridrætsaktiviteterne havner under budgettet. 

  

 Bambora opsagt, da det både er en dyr betalingsløsning og vanskelig at håndtere i bogholderiet. 

 

 Den nuværende rengøringsløsning kører som timelønnet arbejdskraft. og derfor er kontoen 

overskredet. Overflytning af hjemmesiden er forsinket, hvilket har medført en ekstra udgift til 

forlængelse af den eksisterende host og serviceaftale. 

 

 

5. Procedure for visionsarbejde 

Beslutning om procesdesign: På udvalgsdagen d. 18.9. indhentes input fra deltagerne, som 

efterfølgende sorteres og behandles i bestyrelsen. Formøde med facilitator, som får til opgave at 

hjælpe med kondensering af input til formuleringer ved en bestyrelsessamling. 

 

Vi har fokus på flg: rammesætning på udvalgsdagen, at alle input behandles respektfuld i en 

åbenhed omkring processen, at vi forholder os til bevæggrunden for at udvikle en ny visionen 

(hvorfor skal vi have en opdateret vision?), at vi er opmærksomme på en vision der kan omsættes i 

handlinger og er i tråd med strategierne.  

 

Vi vil forsøge at løse opgaven for ca. 15.000 kr. Nina forespørger i hendes netværk. 

 

 

6. Forbundets Venner version 2.0 

Efter mødet med bestyrelsen i FV arbejder forbundet videre med en skitse, hvor vi vil forsøge at 

samle de yngre årgange i et netværk med en løsere struktur, men hvor der fortsat er et stærkt 

fællesskab med aktiviteter, der har en appel til målgruppen. Mark tager kontakt til en foreslået 

kandidat, som bestyrelsen vil invitere til at stå i spidsen for initiativet. 

 

7. KFUMs søjler 

Fordeling af opgaver og ansvarsområder i det kommende år: 

KFUM Uddannelse: Carina 

KFUM Forening: René 

KFUM Social: Nina (Mark som barselsvikar) 

KFUM Mesterskab: Michael 

KFUM International: Michael 

 

Overordnet ansvarlig foreningsstrategi: Mikkel 

Overordnet ansvarlig strategiaftale: Kasper 

 



 

8. Eventuelt 

Visionsdag og fest d. 18.11. tilmelding på mail til Richard 

on-line møde: 25.10. 

Bestyrelsessamling d. 14.11. der kommer en kalenderinvitation. 

Indretningsudvalget: ønsker sofabord lavet af halgulv og andre effekter.  

 

 

Referent: Richard 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 

 


