
 

 

 

 

 

 

 

Referat af virtuelt FB møde d. 8. august 2022 

 

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

Risager, Nina Fremmelev. Inviteret af FB: Richard Mathiesen 

 

Afbud: René Lundgaard 

 

 

 

1. Orientering fra formand og kontor 

ISF fodbold stævne afvikles i Marokko 2023. Flere skoler har vist interesse, men da det afholdes i juli, 

er det tvivlsomt om der bliver repræsentation fra Danmark. Formanden holder møde med Morten 

og Maiken fra HU vedrørende opgaverne omkring ISF. Det bliver mandag d. 15.8. i Give. 

 

Deltagere i sommerens aktiviteter:  

Træner-/Lederkursus, 115 deltagere, 21 instruktører, 52 medier, 5 medieledere. 

Senioridrætslejr, 45 deltagere 

Familielejr, 6 voksne og 6 børn 

ERASMUS+ 26 deltagere fra 7 lande inkl. to krigsflygtninge fra Ukraine, der nu bor i Odense. 

 

YMCA World Counsil sendte 35 gæster til forbundskontoret og 40 gæster til ERASMUS+ på Blåkilde 

Efterskole, og begge steder var der god information om KFUMs idrætsarbejde i Danmark. Der var 

også begge steder fysisk aktivitet involveret for de besøgende. 

 

Arbejdsgruppen for Idræt i Social Balance har haft sit første møde, og der er lagt en mødeplan. 

 

Generalsekretæren gennemgår i korte træk konsulenternes opgaver i de strategiske spor for 

efteråret. Foreningerne kan have svært ved at mobilisere frivillige i Åbent Dagtilbuds-indsatsen, og 

der er andre små benspænd. Vi søger sparring med Liselotte i DIF.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Evaluering af sommerens aktiviteter 

Det er en tilbagevendende kommentar/spørgsmål i kursusrapporten om man kan ”komme lidt 

dybere ned” på KL dagen. Kasper er ansvarlig for KOS og er opmærksom på dette. 

Hellebjerg foreslår at vi laver en årlig evaluering umiddelbart efter kursusugen, for at foregribe 

misforhold i samarbejdet. Den invitation er besvaret positivt. Der var også i år en række mindre 

forhold, der bragte irritation i en grad så de blev noteret i kursusrapporten. Vi forventer at et årligt 

evaluerings-/samarbejdsmøde vil være gavnligt. Overordnet set er der også stor ros til Hellebjerg. 

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med årets Træner-lederkursus. Den store rækkevidde på 

Instagram profilen blev også bemærket og rost.  

Bestyrelsen evaluerer senioridrætslejren, og er meget tilfreds med at det lykkedes at få 45 deltagere. 

Familielejren blev gennemført med få deltagere, men det var en ”førsteudgave” og vi er klar til at 

prøve igen, og nu har vi materiale til markedsføring. Det er svært at forstå hvorfor vi ikke kunne 

tiltrække flere deltagere, med et produkt vi selv vurderer, har stor kvalitet. Carina overvejer om det 

generelt er sværere for efterskoler at afholde familielejr. Det er et typisk højskoleprodukt, og 

højskolerne er tættere på segmentet. Kasper opfordrer til at vi undersøger hvor andre udbydere 

rekrutterer deltagere fra. 

ERASMUS+ var en succes og Blåkilde er et godt venue. Deltagerne har spredte forventninger, men 

alle lærer noget igennem det interkulturelle miljø og får en stor oplevelse. Generelt bør vi overveje 

om vi skal investere så relativt store resurser i at rejse en international aktivitet. Indtil videre 

afventer vi ESYs evalueringsmøde d. 6.9. 

Bestyrelsen konkluderer, at der samlet set har været rigtig mange aktiviteter igennem sommeren, 

hvilket er meget positivt. 

 

3. Bestyrelsens arbejdsform 

 Bestyrelsens bruttoliste strukturerer udviklingsopgaver og driftsopgaver på, og udenfor møderne. 

Der er foreslået seks temaer for udviklingsopgaver, og det skal indsnævres til højst to. Der er ikke 

yderligere kommentarer eller forslag, så bestyrelsen arbejder videre med skitsen. 

 

  

4. Mødeplan for efteråret 

Bestyrelsen godkender et forslag om at tilføje virtuelt formøde til de fysiske møder, for at klare de 

driftsmæssige opgaver og frigøre tid til udvikling på møderne. GS indkalder.  

 

 

5. Socialt Arrangement d. 20.8. 

Carina sender mail om program og mødested. GS undersøger om konsulenterne kan deltage i 

aftenprogram. Ellers aflyses denne del muligvis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Udvalgsdag 

Bestyrelsen beslutter flg. program: 11.30 velkomst og ”speedating” 12:30 frokost 13:30 Arbejdstid til 

udvalg. Derefter frivilligfest som arrangeres af børne- og ungeudvalget. GS sender en reminder ud 

snarest og laver også en mere fyldig beskrivelse af programmet. 

 

7. Evt. 

Michael henstiller at vi skal være opmærksom på at beskytte de frivillige vi rekrutterer, så de ikke 

kommer til at sidde med i flere udvalg og tillidsposter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Richard 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


