
 

 

 

 

 

Referat af FB møde d. 22. november 2021 

 

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

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

 

Afbud: ingen 

 

1. Indledning v. Nina 

Kreativt indslag. Samling af julehjerte og AHA-oplevelse. 

 

 

2. Godkendelse af referat af 17. august og 25. oktober 

Referat godkendt og underskrevet.  

 

 

3. Formand og udvalg 

KOS: KL-dagen integreres i de andre opgaver i KU. Bestyrelsen henstiller at der skal afsættes 

resurser i udvalget til at løse opgaven så det ikke går ud over kvaliteten i KL-dagen. 

 

Frivillighedsprisen uddeles fra i år ikke længere, da der i forvejen er nok priser at administrere. 

 

ISI sender to håndboldhold til ISF mesterskabet i Serbien. I opstartsfasen står vores formand for det 

praktiske, hvilket giver et godt indblik i opgavernes omfanget og måder at organisere det på, så det 

bliver forankret i det frivillige. 

 

Ansættelsesudvalget til den ledige stilling som udviklingskonsulent består af Nina, Maja og Richard   

 

Tine er ikke interesseret i en bestyrelsesplads, men vil gerne byde ind med løse opgaver.  

 

Bestyrelsen vedtager en aftale om decentral løn til medarbejderne som udmøntes i 2021. 

 

Generalsekretæren holder barsel i februar og marts, og der laves en aftale for hans opgaver.  

 

 

4. Orientering fra kontoret 

Ansatte. Annonce til den ledige stilling slås op på jobportal samt sociale medier, og en ny 

udviklingskonsulent forventes at starte op d. 1.2. Erik medvirker som ekstern konsulent i en 

overlevering i det omfang, som han har mulighed for.  



Team Up. Vores kommunikationsmedarbejder stopper pr. 30.11. Stine Gravgaard ansættes pr. 1.12. 

i en fuldtidsstilling med afslutning d. 31.5. Stine vil arbejde med kommunikation, koordinering af 

frivillige og assistere med opgaver i KFUM som f.eks. kontakt til kursusudvalg. 

Skal vi lege OL. Medlemmer af DIF administration og bestyrelse samt Århus kommunalråd har 

beset aktiviteten. Projektet afsluttes snart og målet med at nå ud til 2.100 elever indfries. Der skal 

indsendes et regnskab i januar.  

Bevæg dig glad. Forbundets Venner har af Socialstyrelsen modtaget 72.000 kr. til nye fællesskaber. 

KFUMs konsulent har omsat aktiviteterne og projektet lukkes i november, hvorefter der kan laves en 

slutopgørelse. 

Foreningsstrategi. Kampagnepakken er klar til udkørsel, og kontoret har taget fat på opgaven, som 

samtidig er anledning til at opdatere data på vores nye CRM. 

Strategi-evaluering og afslutning. I december laver vi en afsluttende evaluering på de fire 

strategiske spor, og denne gang er evalueringen skriftlig med fokus på organisationens læring. 

Åbent Dagtilbud. Spor 3 i den nye strategi starter op med et samarbejde i Vejle Kommune, hvor der 

har været afholdt forberedende møde og rammen er aftalt på plads. Andre kommuner viser også 

interesse, men vi afventer erfaringen fra første kommune, inden vi laver en ny aftale.  

Nye foreninger. Haderslev KFUM fodbold er en ny forening, udsprunget af TEAM Haderslev KFUM, 

og de er nu indmeldt i forbundet.  

Familielejr 2022 Hand-out materiale udkommer i indeværende uge. 

 

5. Økonomi 

 Månedsbalancen viser at forbundet får et bedre regnskab end budgetteret. Der afsættes 40.000 kr. 

til en vedligeholdelsespulje til hus, 75.000 kr. til undersøgelse i af foreningsmiljøet i spor 1, samt 

75.000 kr. til en innovationspulje, hvor vi beskriver en ramme for anvendelse af puljen, Carina og 

Michael formulerer en tekst som godkendes af FB. De kan invitere andre med ind i skrivearbejdet. 

 

 Budget 2022 og 2023 er fremlagt og diskuteret. Budgetforslaget er fremlagt sent for bestyrelsen, 

hvilket er utilfredsstillende. Budgetterne kan godkendes som de foreligger, men ovennævnte 

tilføjelser/ændringer indarbejdes, og budgettet sættes til endelig behandling på januarmødet.  

 

 

6. Evaluering af visionsproces 

Enighed om at processen er styret godt og stor tilfredshed med facilitatoren. Det gav mening, og det 

var en behagelig oplevelse. Måske skal vi tage visionen op på et forårsmøde for at evaluere 

anvendelsen. Oplæg til at visionen kan indarbejdes i den kommende foreningsstrategi, hvor der kan 

rummes en vækstelementet i visionen. Mikkel er kontaktperson for foreningsstrategien og forestår 

for den del af arbejdet. 

 

7. Forbundets Venner version 2.0 

Bestyrelsen vil foreslå FV at lave en form for støttemedlemsskab for 50 kr. vi Mobilepay hvor 

tilbagevendende aktiviteter skal virke motiverende for at forny sit abonnement. Der kan være tale 

om årlig banko, adgang til tøjaftale (f.eks. fire årlige tilbud), fest. Støttemedlemsskabet kan lettere 

boostes af forbundet, når vi er ude til arrangementer som f.eks. overrækkelse af priser. Forslaget 

fremlægges for FV. 



 

8. Eventuelt 

FB møder: 

d. 17.1. kl. 17:00 i Give med Nytårskur for ansatte 

d. 16.2. kl. 19:30 virtuelt (link udsendt) 

d. 28.3. kl. 17:30 i Aalborg KFUM Håndbold 

d. 30.4. kl. 10:00 Repræsentantskabsmøde på Hellebjerg 

d. 23.5. kl. 17:30 i Give  

 

 

Referent: Richard 

 

 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 

 


