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Indledning (Mikkel) 

 

Orientering fra formand og udvalg 

Fomand/Kasper  

FM Håndbold (ungdom) aflyst i Haderslev. Middelfart vil afvikle et ét-dagsstævne (mini FM) i år. 

Håndboldudvalget vil gerne i gang med en proces omkring FM de næste to år. KFUM-foreninger skal søge 

om værtskabet.  Senior FM i håndbold afvikles i Aalestrup (pt 39 hold tilmeldt), det samme gør Badminton 

FM (pt ingen tilmeldte).  

Mere viden om FM-aftalerne ift. gebyr/betaling til forbundet. Gerne en ensretning på tværs af idrætter. FB 

vil gerne at forbundet prioritere FM’erne uanfægtet forskellig grad af konsulenthjælp til afvikling. 

Stormøder omkring BDFL og samarbejdet mellem DIF/DGI afholdes flere steder i Danmark. Kasper deltager 

på mødet i Kolding. 

Kontoret/Maja 

Spor 1 – særligt fokus på FM. Silkeborg KFUM interesseret i et FM i fodbold i 2023. ca. 120 hold viser 

interesse i et fodbold KFUM. Der udarbejdes et kontraktudkast fra kontoret til Silkeborg. 

32 tilmeldt til kursus på nuværende tidspunkt. Fin start. Der mangler pt lidt medieledere. Maja og Stine er 

på den ift. at finde flere. FM Kids/Teen Volley afvikles i Ikast i næste uge. Der er ca. 600 tilmeldte deltagere. 

Ambassadørkorpset indkaldes til møde ift. at få besøg i gang igen. Internationalt ESY der mangler én 

deltager. Julie fra BU-udvalget forventes at tage den sidste plads. 

Spor 2 – Der er godt gang i Team Up. Stine og Helene stopper med udgangen af maj. UC Storstrøm er 

muligvis interesseret i at være med i et mindre samarbejde. Køge kører lidt trægt. Kolding Gymnasium har 

gode erfaringer med fællesskaber for unge mennesker, der afsøges en kobling til foreningslivet. 

Spor 3 - 6 børnehaver i Vejle Kommune er interesseret i at være med. Der skal laves individuelle aftaler for 

hver børnehave ift. foreningssamarbejde. Ansøgning til Novo Nordisk Fonden er droppet igen. Der er 

muligvis en ny fondat der har interesse for sårbare børn/unge – KFUM ID afventer 

KU/Carina 

Rasmus Jakobsen træder ud af KU. Der er tre nye medlemmer i udvalget; Stine Gravgaard og Philip Busch 

Madsen, Søren Haslev Mortensen.  

Internationalt Udvalg/Michael 

Y’s Mens har doneret midler til initiativer i Ukraine via KFUMID. 15.000 Euro er sendt til Lviv der bruges til 

aktiviteter til børne og unge. Der er yderligere midler der kan bruges til at betale 1-2 deltagere fra Ukraine i 

ESY.  

  



Økonomi 

Procedurefejl i IKC i forbindelse med regnskabsaflægning. KFUM ID tager det til efterretning, men forventer 

ikke at det får konsekvenser/indflydelse ift. os.  

Økonomien er i fin balance. Det noteres at vi skal holde øje på likviditeten de næste par år. 

 

Repræsentantskaber efterskoler 

Kasper indtræder på Vesterbølle Efterskole. Erik Lorentzen indtræder på Hellebjerg. Der skal findes en ny 

repræsentant til Hellebjerg næste år. 

 

Forbundets Venner 2.0 

FV drøftede nye medlemskaber af FV. FV mødes med FB tirsdag d. 12/4 i Nordjylland. 

 

Repræsentantskabsmøde 

Der er deltagere til padel tennis-turnering, så det forventes afviklet inden rep.møde.  

 

Eventuelt 

− Herning KFUM søger om tilskud til yogamåtter. FB godkender tilskud. De resterende midler i puljen 

undersøges om de kan placeres i forenings/innovationspulje ved konsulenterne/kontoret. 

− Mikkel træder ud af bestyrelsen til rep.mødet 2023. 

− Det blev drøftet hvordan vi kan genbesøge bestyrelsens sammensætning, arbejdsopgaver og 

rammesætning. Bestyrelsesudvikling i fokus det næste stykke tid. FB tager hul på drøftelserne på FB 

møde inden sommerferien. 

− Der skal findes ny repræsentant til det internationale udvalg, herunder rejseaktiviteterne. Følge op 

ved Richard ift. ny repræsentant. Michael er på valg i uge 37.  

− FB og kontor - Fællesarrangement lørdag d. 20. august. Mødes til frokost. 

− FB-møder efter rep.møde undersøges om vi kan afholde 1-3 møder ude ved vores foreninger. 

 

Underskrifter : 

 


