
 

 

 

 

 

Referat af FB møde d. 25. oktober 2021  

Virtuelt møde 

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

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

 

 

 

 

1. Nyt fra formand og udvalg 

Budgetmøde i DIF. Samlet set er det tilfredsstillende at KFUM har en lille tilbagegang på 40.000 kr. 

Mødet bød bl.a. på en debat om medlemsbegreb og mulig inklusion af andre typer foreninger.  

ISF. Forbundet er nu fuldt optaget i International School Sport Federation, og det vurderes meget 

positivt af Public Affair/DIF. ISI er allerede tilmeldt et snarligt VM i håndbold i Serbien. Vores eget 

håndboldudvalg er meget positive og interesserede i at engagere sig i ISF pga. det internationale 

perspektiv.  

Ungdomslederprisen 2021 blev overrakt d. 23.10. til Marie Steensen i Fjerritslev.  

FV. Vi skal gentænke en løsning, da de inviterede har afslået. Påsættes FB-mødet i november. 

B&U: Jeppe er klar til nye opgaver et andet sted, når der er fundet en ny formand og flere 

medlemmer.  

Hellebjerg: indvielse af padel-anlæg og beachvolleybane i uge 41.   

KU: Næste møde er d. 3.11. 

 

 

2. Orientering fra kontoret 

 

Skal vi lege OL? De registrerede bookinger er nu over det fastsatte måltal på 2.100 elever. Vi 

begynder at forberede en eventuel videreførsel i samarbejde med en fond og/eller initiativpuljen. 

DIF-bestyrelse og administration vil overvære et skolebesøg d. 29.10. Jeppe fra B&U medvirker. 



Team Up. Projektet er i gang i både Køge og i Randers. Det antropologiske feltarbejde er i gang, da 

det gælder om at holde fast i de rekrutterede elever. Vores kommunikationsmedarbejder har opsagt 

sin stilling med udgangen af november, men vi håber at kunne nå en glidende overgang med en ny. 

Kursus/Gensynsweekend. 80 kursister mødtes i Ikast, hvilket er rekord. Kun 5 fra JK har meldt afbud.  

Foreningsstrategi. Efterårskampagnen er tilrettelagt og den består af en pakke med plakat som 

peger på tilbuddene i KFUM, et foreningsgavekort, bolcher med logo og en stak medlemsmagasiner. 

Vi afleverer en pakke til alle afdelinger i foreningen, og registrerer oplysningerne i CRM. Vi kører ud i 

november/december. 

Familielejr 2022. Mads Bendiksen er lejrleder sammen med hans kone Mette. Kontoret har holdt et 

møde med dem og de er i gang med den konkrete planlægning, så vi sigter efter at et foreløbigt 

program kan udkomme hurtigt med mulighed for tilmelding. 

 

3. Økonomi 

 Balancen for pr. 30.9. er fremlagt, og vi tegner til at få et overskud. Næste måneds balance vil tegne 

et mere præcist billede og FB vil tale om en anvendelse af overskuddet. 

 

 

4. Procedure for visionsarbejde 

Karina Solsø er facilitator på den næste bearbejdning af visionsmaterialet. Det finder sted d. 14.11. 

på Rønde Højskole. Nina, Karina, Kasper og Richard holdt formøde med hende og der er stor 

forventning om at vi kommer meget længere i processen i dette seminar. Der udsendes program. 

 

 

5. Foreningsstrategi 

Mikkel gennemgik resultatet, som viser, at vi har indfriet de vigtigste mål. På næste FB-møde 

diskuterer vi om målene skal reguleres i de sidste to år af strategien. Det er meget positivt at se 

udviklingen som bekræfter at det var vigtigt at lægge en strategi med prioriterede indsatser ind over 

arbejdet. Mikkel minder om at vi også snart skal beramme udvikling af den næste 4-årige strategi.    

 

  2019 2020 2021 

rød 14 10 88 

gul 36 35 13 

grøn 60 60 2 

 

 

6. Sociale indsatser og socialt udvalg 

Power Kids har indfriet de forventninger, som vi har haft til indsatsen. Tine fortæller, at andre 

foreninger er inspirerede af konceptet og opretter lignende tilbud med andre navne bl.a. I Bjert og 

Bramdrupdam. Fra kommunens side er det attraktivt at samarbejde omkring et tilbud der hjælper 

børn i gang i foreningen. Fremadrettet vil vi anvende erfaringerne i de tre nye spor i den kommende 

strategi. Politisk er indsatsen forankret i Børne- og Ungeudvalget, da det er et bredt tilbud der 

henvender sig til alle børn der er mest interesserede i alsidige idrætsaktiviteter. Vi præsenterer 

opgaven for i takt med at det nye B&U udvalg etableres. 

 

 



KFUM-koppen drives med midler som vi får fra samarbejdet med KFUMs Sociale Arbejde, og vi 

forsætter med hjælp fra frivillige. Mesterskab for Væresteder har ikke en stor økonomi, så den 

vil vi forsøge at drifte, men gerne med større ansvar for planlægning og organisering fra et 

elevhold på Nørre-Nissum Efterskole, som vi allerede samarbejder med om opgaven. 

 

Udvalget for Idræt i Social Balance skal ikke udvikle nye koncepter, men bestyrelsen ønsker at 

udvalget skal arbejde med det sociale arbejde på et mere overordnet niveau, og der skal derfor 

udarbejdes et nyt kommissorium. Kasper, Nina, Richard og Tine forestår arbejdet. 

 

 

7. Eventuelt 

Michael foreslår at vi laver en historie omkring København KFUM Fodboldafdeling, der har arvet 

8,5 mil. evt. med vinkel omkring anvendelse af pengene og en historie indefra. 

 

Karina deltog i DIFs fejring i DR Huset sammen med Jens Risum.   

 

 

 

 

 

Referent: Richard 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 

 


