
Referat af FB møde d. 17.januar 2022 

 

Til stede: Kasper Jepsen, Mikkel Vejnø Risager, Carina Kallan, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Lars 

Thomsen, Inviteret af FB: Richard Mathiesen 

 

Afbud: Nina Fremmelev, René Lundgaard 

 

1. Indledning v. Kasper 

Sportsdigt af Jørgen Leth 

 

 

2. Godkendelse af referat af 22. november 

Referat godkendt og underskrevet.  

 

 

3. Formand og udvalg 

ISI deltog i ISF håndbold i Serbien. Kasper følger op med en evaluering af oplevelsen. Derefter 

involveres håndboldudvalget om deres interesse og deltagelse. 

 

Sportsgalla 2022 er aflyst.  

 

Ansøgning fra Herning KFUM Fodbold. De meddeles afslag. 

 

Hellebjerg. Michael fører samtaler med repræsentantskabet for det nye års sammensætning.  

 

KU er ved at planlægge en løbende udskiftning af udvalgsmedlemmer. 

 

B&U. Kasper deltager i næste møde hvor Jeppe stopper som formand, og de nye køres ind. 

 

 

4. Orientering fra kontoret 

Ansatte. Simon Husted er ansat som konsulent pr. 17.1. Personalet har været ramt af corona, men 

kun haft få sygedage.  

Team Up. De to halvtidsansatte er stoppet i projektet. I stedet er Stine ansat på fuld tid som 

projektkoordinator pr. 1.12. og en anden antropolog er tilknyttet, mens Dorthe fortsat styrer det. 

Skal vi lege OL. Projektet er afsluttet succesfuldt med indfrielse af det opsatte måltal idet 2.170 

børn legede med. Vi afrapporterer til DIF d. 24.1. 

Bevæg dig glad. FV projektet er afsluttet i november 2022 og indrapporteret til Socialstyrelsen. 

Håndbold FM. Kontoret giver back-up til Haderslev bl.a. med at kontakte tidligere FM deltagere med 

en anbefaling af stævnet.  

Strategi  2018-21. Afsluttende evaluering er afleveret til DIF. Vi nåede også at få produceret en 

reklamefilm for PowerKids som kan bruges i mange sammenhænge.  

Familielejr 2022 Der er pt. tilmeldt to familier. Jakob Bjerre medvirker som musiker sammen med 

sin familie. Seniorerne laver en lejr som køres parallelt med familielejren.  



Strategi  2022-25 Vi samarbejder med Vejle Kommune om Åbent Dagtilbud, og har allerede tilmeldt 

interesserede børnehaver, men dog endnu ikke nok til at opfylde vores mål. Vi forsøger at hverve 

flere men lægger samtidig en plan for at gå videre i processen med de tilmeldte samt at opdyrke 

interessen hos flere samarbejdskommuner. Vi er i dialog med Idrættens Analyseinstitut om deres 

assistance til undersøgelsen af foreningsmiljøer i spor 1. Vi er i kontakt med Efterskoleforeningen 

om et muligt samarbejde, der kan supplere vores indsats med nye fællesskaber. Kontoret har 

planlagt opstartsmøder, hvor alle ansatte medvirker for at tilrettelægge indsatserne i alle tre spor. 

5. Økonomi 

 Balance pr. 31.12. viser et overskud som forventes at havne på omkring 150.000 kr. Der overføres 

nogle ekstra udgifter/investeringer til det strategiske arbejde i 2022. 

 

 Budget 2022. Oplægget er drøftet og vedtaget med en forøgelse på 5.000 kr. til forbrug (konto 1463) 

og en forøgelse på 5.000 kr. til hjemmeside drift og udvikling (konto 1610). Der budgetteres med et 

samlet underskud på 133.000 kr. 

 

 

6. Bestyrelsens arbejdsår 

Bestyrelsen drøfter og prioriterer i en liste af opgaver. I foråret fokuserer FB på at konstituere de 

eksisterende udvalg og arbejdsgruppen for idræt i social balance samt en opstart af næste 

foreningsstrategi, som påsættes februarmødet. Proces om K’et drøftes på martsmødet. 

Der lægges en ny plan for efteråret og fremad. 

 

 

7. Repræsentantskabsmøde 2022 

Richard udsender tjekliste  

Vi planlægger en gudstjeneste med præst. Kasper ringer rundt til FB medlemmer.  

Deadlines for beretninger udsendes fra bestyrelsens repræsentanter til de respektive formænd. 

Kontoret laver en plan for kommunikation omkring priser. 

 

8. Eventuelt 

Indretningsudvalget laver et udkast med budget til indretning af bestyrelsens idérum.  

Socialt arrangement for bestyrelsen inden juni. Carina undersøger mulighederne. 

 

Referent: Richard 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


