
 

 

 

Referat af FB møde d. 23. maj 2022 

 

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

Lundgaard, Mikkel Vejnø Risager, Nina Fremmelev. Inviteret af FB: Richard Mathiesen 

 

Afbud: ingen 

 

 

1. Indledning v. Lars 

Refleksion over at tilfredse medarbejdere kan hæmme vækst og føre til stagnation. Måske skal vi 

dyrke utilfredsheden på den gode måde? 

 

 

2. Godkendelse af referat af 28. marts 

Referat godkendt og underskrevet. Referater fra mødet i februar og januar blev underskrevet. 

 

 

3. Formand og udvalg 

Formanden har deltaget i samarbejdsmøde mellem DGI og DIF, som skal lede til en konklusion på 

fortsættelse af samarbejdet efter BDFL.  

 

Deltagelse i repræsentantskabsmøde på Vesterbølle Efterskole. 

 

Deltagelse i DIFs årsmøde, hvor tre nye netværk blev præsenteret. Børn og unge netværket er mest 

interessant for KFUM at deltage i. Forsøgsordningen med at enkeltmedlemmer kan optages direkte i 

forbundet er gjort permanent under forudsætning af en konkret vurdering og godkendelse i DIF. 

 

Repræsentantskabsmøde og padleturnering er evalueret.  

 

Arbejdsgruppen for ’Idræt i social balance’ er sammensat. Nina er formand og har indkaldt til møde. 

 

Guldnål uddeles d. 11.6.  

 

Y’s Men’s Danmark. Vi har holdt det årlige samarbejdsmøde, og der er en god relation. 

 

Kursusudvalget. Der blev afholdt et fint formøde blandt instruktørerne. Vi sikrer fortsat god kontakt 

mellem bestyrelsens kontaktperson til udvalget, kontoret og det nye udvalg, når det startes op. 

 

 

 

 



 

4. Orientering fra kontoret 

Træner-/Lederkursus. Der er tilmeldt 118 kursister. Der har været formøde i bededagsferien. 

Familielejren har 21 tilmeldte og senioridrætslejren har 23. Vi forsøger at gennemføre begge. Med 

det nuværende deltagertal giver ugen et samlet underskud på 30.000 kr. men tilmeldinger herefter 

vil forbedre resultatet, og kontoret fortsætter med at promovere aktiviteterne. 

ERASMUS+ lejren afholdes på Blåkilde i uge 27. Vi søger endnu en dansk og to ukrainske flygtninge i 

DK som deltagere.  

Internationalt udvalg. Maiken Nøddesbo indtræder på Michaels plads i ESY til efteråret. 

TEAM UP Der udgives et magasin som et formidlende slutprodukt og SoSu skolen i Randers kører 

videre med aktiviteter, der bygger på erfaringerne fra projektet. Helene og Stine afslutter deres 

ansættelser d. 31.5. Projektet glider helt naturligt over i vores spor 2 om nye fællesskaber  

DIF-Strategi. Anders Erngaard Jensen er tilknyttet KFUM som strategikonsulent. Vi indgår aftale med 

IDAN om udvikling af en undersøgelse til måling af foreningens sammenhængskraft. Silkeborg 

KFUM afholder fodbold FM i 2023. Spor 2 rekrutterer opstartere fra egne rækker til at sætte gang i 

nye fællesskaber ude i foreninger eller andre steder. I spor 3 har vi aftaler med seks børnehaver i 

Vejle Kommune og screener nu foreninger i området til samarbejder.  

BK Vestia fejrer 125 års jubilæum lørdag d. 11.6. 

CRM Bestyrelsen drøfter ønsket om at udvide CRM med en funktion der giver mulighed for at 

trække liste over kontorets kontakt med foreningerne, så vi får en tilkendegivelse af vores 

rækkevidde. Det tages med til udvikleren til vores 1. års eftersyn af CRM i juni. 

 

5. Økonomi 

 Balance pr. 30.4. viser at forbrugsudgifter til kontoret og kørselskontoen er på vej til 

budgetoverskridelse. Etablering af en betalingsgateway har også betydet, at vi på nuværende 

tidspunkt har opbrugt årets midler til vedligehold af hjemmeside og CRM. Det er taget til 

efterretning af bestyrelsen. Omkonvertering af lån vurderes ikke at kunne betale sig. Fra september 

begynder vi at kunne lave estimater på årsresultatet. 

 

 

  

6. Bestyrelsens arbejdsår indtil næste repræsentantskabsmøde 

Der åbnes for en proces der skal køre hen over næste kalenderår og medvirke til at fremme fokus 

på bestyrelsens rolle i udvikling af forbundet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Eventuelt 

Næste møder og arrangementer (kontoret indkalder): 

8. august, virtuelt møde 

20. august, socialt arrangement med ansatte og bestyrelse 

3. september kl. 10 - 16, Udvalgsdag ’Kend dit forbund’ 

10. oktober, bestyrelsesmøde i Give 

eventuelt virtuelt novembermøde 

5. december, bestyrelsesmøde i Give 

 

 

 

 

Referent: Richard 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


