
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. december 2022  

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

Fremmelev, René Lundgaard Inviteret af FB: Richard Mathiesen 

 

Afbud: Mikkel Vejnø Risager 

 

 

 

1. Indledning v. Lars. Anekdote om betydningen af at forstå sin opgave i en højere sammenhæng og 

at se sit livsværk med et større perspektiv. 

 

2. Godkendelse af seneste referat. Godkendt og underskrevet 

 

3. Orientering fra formand og kontor 

Møde med Hans Natorp som besøgte Kasper og Richard på kontoret. Han kvitterer for KFUMs 

uddannelse og indsats for unge, og vi havde en god dialog om samarbejdet med DIF. 

 

DIF flagskibsprojekt om børne- og ungeidræt har nedsat et netværk, hvor Kasper deltager. Temaer 

blev fastlagt på første møde, og studietur til Grøndalsparken er planlagt som næste aktivitet. 

 

Julebanko med gennemførsel af formanden og julemanden og 10 deltagere, hvilket var en god 

oplevelse. FV er tilfredse med arrangementet, og der er kommet 7 nye medlemmer. 

 

Foreningsstrategien er revurderet med tilfredsstillende resultat. Vi har ingen ”røde” foreninger. 

 

  2019 2020 2021 2022 

grøn 60 60 88 86 

gul 36 35 13 15 

rød 14 10 2 0 

 

LederMUS er afviklet og bestyrelsen har fået orientering. Richard opfordres til fortsat at give feed-

back og dele sine tanker med bestyrelsen. Det giver god mulighed for at den kan lede forbundet. 

 

Idræt i social balance har været på studietur i København d. 19.11. Besøg hos Nørrebro United 

med fortælling om Brobold, og BK Skjold og efterfølgende besøg i Vestia BK. Det var en inspirerende 

dag for arbejdsgruppen, som supplerer dagen med tilbagemeldinger fra konsulenternes 

efterretninger fra foreningsbesøgene. Det hele bliver samlet i en skriveproces hen over foråret.  

 

 

 

 

 



4. Orientering fra kontoret 

Medarbejdere. MedarbejderMUS er afholdt og Belbin Team profil er gennemgået med vores 

partner. Vi søger nye ungarbejdere til at betjene trykmaskinen til trøjer og andre små opgaver. 

Medlemssituationen. Rydhave Slots Efterskole er udmeldt, da ikke længere udbyder  badminton. 

To andre efterskoler forventes at være på vej som medlem i kraft af volleyball FM. Randers 

Volleyball Klub har indmeldt sig i forbundet. De deltager i vores FM for kids og teen volley og har 

ønske om selv at blive værtsklub for stævnet. 

Team Up Richard og Simon har haft møde med den nye projektchef i Østifterne, og vi har aftalt at 

afslutte projektet d. 1.2. Simon er ved at gøre arbejdet færdigt med ZBC i Køge og Sosu-skolen i 

Randers. Magasinet er udgivet, så vi mangler bare at aflevere en kortfattet rapport og økonomisk 

oversigt. Lønmidler aktiveres fordi Dorthe har arbejdet mere i projektet end vi har budgetteret med. 

Positivt møde med sosuskolernes sekretariatschef, og vi aftaler et nærmere samarbejde, hvor KFUM 

investerer 100.000 kr. i form af konsulenttimer og kørsel til prøvekørsel af ”Team Up-Club” på fem 

strategisk udvalgte sosu-skoler. Erfaringerne kan eventuelt bruges i en udvidet model med en fond. 

Fonds- og projektsamarbejde Vi har præpareret en beskrivelse af vores model om Åbent Dagtilbud 

i samarbejde med Thomas Kærgaard. Der er indsendt en to-siders skitse med en økonomisk ramme 

på 5 mil. til vurdering i Nordea-Fonden. Projektchefen har netop meddelt afslag på interesse, så vi 

revurderer situationen, og undersøger om vi eventuelt kan opnå en positiv vurdering andet sted. 

Forbundet har ikke forpligtet sig økonomisk i de indledende ansøgningsmanøvrer. 

Foreningsstrategi / efterårskampagne. I efterårets kampagne besøger vi foreninger med børne- 

og ungeaktiviteter. Vi afleverer en kasse med det nye KFUM-idræt magasin, en challenge til de unge 

frivillige i foreningen, Oliver-materiale samt invitationer til familielejr + KFUM bolcher. Der er positive 

reaktioner på kampagnen og bl.a. en interesse for vores fokus på fastholdelse af efterskoleelever. 

Strategi Spor 1: KU har uddelegeret Fun-camp opgaven til Lasse Carøe, der sammen med Maiken er 

godt i gang med at planlægge en lejr til afholdelse næste efterårsferie med minimum 40 deltagere 

og på Nørre Nissum Efterskole. IDAN er gået i gang med deres konkrete forundersøgelser i 

foreningerne, der skal danne grundlag for udformningen af den endelige spørgeundersøgelse. 

Spor 2: Vi kommer til at samarbejde med kommunikationsbureaet, Splay One, om en kampagne der 

skal søsætte, forklare og invitere unge ”idrætsiværksættere” til at gå med opgaven som opstartere af 

små fællesskaber i KFUM. Kampagnen skal køre på de sociale kanaler. 

Spor 3: Maiken evaluerer med de børnehaver, som har afsluttet deres forløb, og tre nye forløb i 

Jelling er netop aftalt på plads med foreningen. 

 

5. Økonomi status 

Månedsbalancen for november viser et positivt resultat på + 400.000 kr. Især en aktivering af 

155.000 lønkroner fra Team Up flytter resultatet i positiv retning, men ellers er det også resultatet af 

at vi generelt udskriver flere regninger. Der har ikke været nedgang i aktiviteter i 2022. 

Bestyrelsen ønsker at en del af de opsparede midler hensættes som investering i projekt i form af 

selvfinansiering, eller til direkte aktiviteter og aktivitetsskabende indsatser, men det aftales endeligt 

når resultatet er kendt. 

Kontorets ønske om indkøb af trykmaskine til 55.000 kr. er godkendt. Købet afskrives. 



Bestyrelsen vedtager ny struktur for kørsel frivillige og nedsatte udvalg, der fra januar 2023 får 

statens høje takst for kørsel. 

Eventuelt tiloversblevne midler fra ERASMUS+ bliver aktiveret. 

Decentral løn for 2022 er aftalt.  

 

6. Dagsorden til næste møde 

 FB møde d. 17.1. med nytårskur for ansatte fra kl. 17:00 

 Næste FB møde aftales med Børne- og ungeudvalget og placeres i Aarhus 

 Repræsentantskabsmøde i Give d. 15.4.  

 Udvalgsdag d. 18.5 i Give 

 FB møder kursusudvalget i efteråret. 

 

 

7. Eventuelt 

Julegaver fra forbundet er uddelt til bestyrelse og ansatte 

Julegaver uddeles til udvalg når de samles. KU har modtaget.  

 

 

 

 

 

Referent: Richard 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


