
 

 

 

 

 

Referat af virtuelt formøde d. 4.10. (pkt. 1 – 3) og FB møde d. 10.10. (pkt. 4 – 10) 2022 

 

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

Fremmelev. Inviteret af FB: Richard Mathiesen 

 

Afbud: René Lundgaard, Mikkel Vejnø Risager 

 

 

 

1. Orientering fra formand og kontor 

Richard og Kasper tager imod besøg af Hans Natorp og Morten Mølholm i Give d. 12.10. Bestyrelsen 

er velkommen til at levere input til samtalens temaer. 

 

ESY: Vi har indsendt ny ansøgning til ERASMUS+ på 286.000 kr. i et partnerskab indenfor ESY + 

Kosovo.  Danmark vil i givet fald sende 7 deltagere på to seminarer i hhv. 2023 og 2024. 

 

Arbejdsgruppe for Idræt i Social Balance: Der har været kick-off møde, hvor det videre arbejde er 

blevet klargjort inkl. en studietur til København og omegn. 

 

KU: Vi afventer deres næste møde i uge 42, hvor udvalget udpeger kursusleder og berammer 

formødet. Vi arbejder herefter videre med at placere udvalgsdagen samme weekend. 

 

Kontor: Vi har taget afsked med Dorthe og budt velkommen til Maiken. 

Spor 1: undersøgelsen med IDAN ved at blive aftalt på plads 

Spor 2: Møde med ny konsulent i Østifterne. Vi afslutter d. 1.2.2023.  

Spor 3: Samarbejdet i Vejle kører godt efter omstændighederne og vi fortsætter med dem ind i 2023. 

Oliver- og Tryg overgangs-materiale er uddelt til alle institutioner i Slagelse Kommune, og vi holder 

et to timers kursus for 35 ansatte. 

 

 

2. Økonomi status 

Månedsbalancen er udsendt med et estimeret årsresultat på + 34.000 mod et budgetteret 

underskud på 128.000 kr. Det skyldes bl.a. sparede lønmidler og at vi har faktureret flere ydelser 

bl.a. KFUM Koppen. Vi ønsker at iværksætte yderligere idrætsinitiativer og investere yderligere i 

aktiviteter der kommer foreningerne til gavn. Punktet drøftes d. 10.10. 

 

 



3. Dagsorden til næste møde 

 Punktet blev drøftet og besluttet. 

 

 

 

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

Lundgaard,  Inviteret af FB: Richard Mathiesen 

 

Afbud: Mikkel Vejnø Risager, Nina Fremmelev.  

 

4. Orientering 

Budgetmøde i DIF med deltagelse Richard og Kasper. KFUM står til en samlet fremgang på trods af 

forhøjelse af kollektiv forsikring. Stigning skyldes indeksreguleringen. Diversitetskrav til 

specialforbunds med 30/70 målsætning træder i kraft pr.1.1.2024. Belønningssystemet blev ikke 

endelig besluttet på mødet. Det var et tematiseret budgetmøde med orientering om de fire 

”flagskibsprojekter” (Frivillighed, digitalisering, børn/unge, klima). Netværk for børn og unge starter 

op d. 23.11. og forbundets politikere kan deltage. Kasper inviterer B&U.  

 

 

5. Ungeråd 

 Bestyrelsen nedsætter et ungeråd med følgende opgaver: 

1) at debattere forhold som bestyrelsen efterlyser et ungdomsperspektiv på 

2) at fungere som brugerpanel for konsulenterne i forbindelse med nye produkter og påtænkte 

indsatser mm. 

3) på eget initiativ at diskutere spørgsmål, som det finder vigtigt at forbundet forholder sig til 

Rådet sammensættes af forbundskontoret. Medlemmer af ungerådet er i alderen 15 – 22 år. Der er 

ikke et defineret minimum- eller maksimum på antal medlemmer i ungerådet. Medlemmer af 

ungerådet deltager så vidt det er muligt, når der indkaldes til samling, men der er ikke forbundet 

faste forpligtelser med opgaven. Konsulenten på spor 2 om ungefællesskaber er ansvarlig for 

indkaldelser og afvikling af møder, som holdes virtuelt.  

 

6. Økonomisk disponering 

Uforbrugte midler på indeværende års budget anvendes til formål, der skaber aktivitet. 

Bestyrelsen prioriterer projektudvikling til strategi for åbent dagtilbud. Vi ønsker at udvide indsatsen 

med fondsmidler og afsætter 50.000 kr. til en fundraising.  

Bestyrelsen har brug for skjorter mm. til repræsentation. Der vil være tøj i udvalg til næste FB møde. 

Øvrige ønsker efterbehandles senere på året.  

Husudvalget arbejder videre med indretning af mødelokale/strategirum på 1. sal. 

 

 

7. Foreningsstrategi v. Kasper 

Kontoret laver årlig status på strategien i efteråret. Hvor mange af de resterende gule foreninger har 

reelt potentiale til at blive grønne? Det giver kontoret også svar på. 

Bestyrelsen ønsker at næste strategiperiode 2024 -2027 har fokus på stærke foreninger i 

overensstemmelse med strategispor 1.  

Næste skridt er at holde fælles møde med bestyrelsesmedlemmer og ansatte i januar/februar. 

Vi skal bl.a. undersøge om vi kan arbejde med ”foreningsmålingen” som værktøj i strategien.  



Det bliver også vigtigt at vi nu forholder os til at der er kommet nye konsulenter til, så vi tager 

udgangspunkt i deres oplevelse af foreningsrelationen.  

 

8. Bestyrelsens arbejdsopgaver 

Bestyrelsen har fokus på forbundets udvalg i det kommende arbejdsår, med henblik på at komme 

tættere på udvalgene og binde organisationen sammen. Opgaven som kontaktperson til udvalg er 

svær af mange årsager. Bestyrelsen vil møde alle udvalg i det kommende år, og den starter allerede 

i januar. Richard udsender en opdateret liste over udvalgsmedlemmer, og Kasper laver en plan. 

  

9. Forbundets Venners julebanko 

Virtuel banko afholdes d. 24.11. kl. 19 – 20 fra forbundskontoret. Kasper og Mark er værter, og en 

ansat sørger for teknik. Kontoret booster eventet og sælger billetter til FV, som giver adgang til 

banko. Præmier købes, når vi har oversigt over deltagertal. 

 

10. Eventuelt 

Næste møde d. 5.12. i Viborg. Lars sørger for forplejning. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Richard 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


