
Referat af FB møde d. 17. januar 2023 

 

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

Thomsen, Nina Fremmelev, René Lundgaard. Inviteret af FB: Richard Mathiesen. Desuden medvirkede i 

pkt. 1 og 2: Maja Lund Tast, Maiken Nøddesbo Kristensen og Simon Husted. 

 

 

1. Indledning  

Tilbageblik på udviklingen og bestyrelsens arbejde de seneste år samt refleksioner over den 

nuværende situation og opgaverne fremadrettet. 

 

 

2. Foreningsstrategi 

Kontorets tilbagemelding på erfaringerne fra mødet med foreninger på baggrund af den nuværende 

strategi samt oplevelsen af foreningernes aktuelle behov. 

 

Bestyrelsen inddrager input når den udvikler en ny foreningsstrategi for 2024-27  

 

 

3. Godkendelse af referat af 5. december 

Referat godkendt og underskrevet.  

 

 

4. Formand og udvalg 

Sportsgalla 2022 og formandsmøde, hvor der var fokus på formandens rolle som en ledelsesopgave.  

 

DIF iværksætter undersøgelse om honorarforhold i specialforbundene, 

 

Herning KFUM fodbold modtager afslag på en ansøgning. Ang. regionspuljer: efter kursus reduceres 

kursusafgiften for kursister fra Jylland med puljemidlerne fra foreningsfond, region midt og syd. 

 

Udskiftning i Hellebjergs repræsentantskab diskuteres. Michael undersøger emner. 

 

Henrik Lindholms reception for 60 års fødselsdag, hvor forbundet medvirkede. 

 

Kursusudvalget har haft møde og forholder sig til den fremadrettede struktur 

 

 

5. Orientering fra kontoret 

Maja holder tre ugers ferie og orlov uden løn efter påsken 

De tre bonusfridage er varslet aflyst fremover. 

TV overvågning af området bag huset er etableret 

Vi får opsat to overskabe i køkkenet  

Vi etablerer den nye trykkemaskine i lokalet ved bagdøren. Maskinen leveres i februar. 

 

I spor 1 indgår vi aftale med Vorbasse og Gødvad om at de bliver en ”stærk forening”. Vi har udpeget 

de øvrige fire foreninger som vi kunne tænke os at samarbejde med, og dem skal vi nu i dialog med. 

IDAN spørgeundersøgelsen er valideret. I spor 2 iværksætter vi to indsatser til gennemførelse af 50 



ungeaktiviteter: 1) en SoMe kampagne der skal rekruttere opstartere i studiebyerne (20 – 25 årige) 

og en rekruttering af hjemvendte efterskoleelever (16 – 19 årige) igennem samarbejdet med de ”fem 

stærke foreninger”. Der bliver også lavet en indgang for erhvervspraktikanter, som vi kan have i 

huset i en uge. I spor 3 fortsætter arbejdet i Vejle, og dernæst forsøger vi at lave aftaler i Billund og 

Ikast-Brande Kommune. Vi undersøger muligheden for at udvide indsatsen i samarbejde med en 

fond. Nordea-Fonden gav afslag.  

Vi har gennemgået første år af strategimålene med vores DIF strategikonsulent. 

 

6. Økonomi 

 Balance pr. 31.12. viser et overskud på 150.000 kr.  

 

 Budgetoplægget diskuteres og godkendes med flg. ændring: Budget 2023. Kørsels udgifter 100.000 

kr. halleje 10.000, innovationspulje 80.000, Funcamp 50.000 og samlet giver det et underskud på 

170.000 kr.  

  

 

 

7. Repræsentantskabsmøde 2023 i Give 

Sognehus og præst er booket. Tjekliste er opdateret. Deadlines for beretninger (17.3.) udsendes fra 

bestyrelsens repræsentanter til de respektive formænd. Kontoret laver en plan for kommunikation 

omkring priser. 

 

 

 

8. Eventuelt 

Virtuelt formøde d. 20.3. kl. 19:30 

Næste møde 22.3. i Aarhus sammen med Børneudvalg kl. 17:30 og 1½ time frem derefter FB møde. 

Forbundets Venner: evalueringsmøde af indsatsen d. 27.2. med Kasper og Richard 

Internationalt udvalg holder møde 18.1. med Eje Grönquist og en tysk klub om et evt. samarbejde. 

 

 

Referent: Richard 

Kasper Jepsen Carina Kallan Mikkel Vejnø Risager 

Lars Thomsen Michael Nielsen Mark Gammeljord 

Nina Fremmelev   

 


