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Referat fra den ordinære generalforsamling i FORBUNDETS VENNER (FV) afholdt på 
Hellebjerg Idrætsefterskole den 21. april 2018, umiddelbart efter Repræsentant-
skabsmødets afslutning. 
 

Som indledning læste Iris om ”Jakobsstigen” fra Johannes Møllehave’s bog med titlen: ”ALLE 
BØRNS BIBEL, det største for de mindste”. 
Med udgangspunkt i denne fortælling fortsatte Iris: 
Jakob har snydt sig til sin fars velsignelse, som var beregnet for den førstefødte, og nu må han 
flygte for sin bror Esaus vrede. Han er på vej til  sin morbror Laban. Der er lang vej, og han er nødt 
til at overnatte i den øde, mørke ørken, og netop dette er gode billeder på Jakobs situation: Han 
har en fortid med sin egen familie, som han ikke længere kan vende hjem til, og foran venter der 
ham en ny og ukendt fremtid. Men på dette ”øde-sted” i livet, hvor han sandsynligvis har følt sig 
meget alene, dér oplever han Guds nærhed. Gud udtaler sine forjættelser over ham og forsikrer, at 
han ikke vil lade ham alene. Det er ikke pga. gode og moralske kvaliteter hos Jakob, at dette sker, 
kan vi nok forstå! Det er pga GUDS kvaliteter – fordi Gud vil noget med Jakob, og fordi Gud holder 
af Jakob. 
Vi skal lægge vægt på, at Gud endelig kunne få Jakob i tale, da Jakob holdt op med at haste af 
sted og endelig var parat til at høre, hvad Gud havde at sige om sagen. Stigen fra jord til himmel er 
for os et billede på, at Guds verden og vores ikke er adskilte verdener. Gud har bundet de to 
verdener sammen. 
For os er Jakobs drøm et billede på – eller en forvisning på, at selv om vi har frygtelig travlt med 
vort eget, så skal Gud nok finde en måde at få os i tale på. Desuden er det en forvisning om, at  vi 
måske ikke lige fatter, hvorfor vi netop skal gå den her vej – Jakob havde sikkert heller ikke 
forudset sin bortvisning fra familien, da han udtænkte planen med snyderiet for at få sin fars 
velsignelse. 
Vi gør også tit ting af ganske nære og selviske årsager, og hvor er det da dejligt, at Gud så kan 
gribe ind. 
 
Andagten sluttede med, at forsamlingen bad Fadervor sammen. 
 
Mindeord v. næstformand Jens Peder Poulsen 
 
Siden vor sidste generalforsamling i 2017 har vi mistet to af vore trofaste medlemmer gennem 
mange år. 
I maj 2017 døde Inger Engberg, som i 14 år var medlem af bestyrelsen for KFUMs Idrætsforbund, 
heraf 11 år som formand. 
I oktober 2017 døde Evan Kramer Johansen, tidligere generalsekretær i vort forbund og referent 
ved forbundets repræsentantskabsmøder. Ud over sit mangeårige engagement i vort forbund var 
Evan også dybt engageret i kirkens liv og vækst i Them Sogn, bl.a. som medlem af 
menighedsrådet 
 
Næstformanden bad forsamlingen rejse sig og udtalte et : 
 

ÆRET VÆRE DERES MINDE 
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Generalforsamlingen 
 

Næstformand Jens Peder Poulsen bød forsamlingen velkommen og overbragte en hilsen fra formand 
Henrik Eriksen, der pga af fest i familien ikke havde mulighed for at være til stede. 
 
1. Valg af dirigent 
 
FV’s bestyrelse foreslog Vagn Mattson, som derefter blev valgt. Dirigenten takkede for valget og 
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og dermed også beslutningsdygtig. 
Dirigenten overbragte en hilsen fra vor revisorsuppleant Knud Jørgensen, som var forhindret i 
fremmøde. 
 
2. Bestyrelsens beretning  for året 2017 v/ næstformand Jens Peder Poulsen 
 
(Beretningen er oprindelig Henrik Eriksens bidrag til ”et jubilæumsskrift, som blev til noget andet 
end først beregnet”, og som bestyrelsen nu er blevet enige om derfor skulle være beretning på 
FV’s generalforsamling i Forbundets  100 års jubilæumsår.) 
 
Beretningen 
 
Når man har været aktiv som leder lokalt eller på forbundsplan indenfor KFUMs Idrætsforbund, kan 
man ikke bare slippe denne ”vanedannede” organisation, når alder, arbejde eller geografien 
afbryder ens tilknytning til KFUM-idrætten. Sådan havde 4 ledere det også i 1970-erne. To gange 
havde der været forsøg på dannelse af FV, men det var mislykkedes. Et tredie forsøg blev gjort i 
1976/77 af Olaf Rørbæk Madsen, Poul Dahlberg, Aksel Engberg og Viggo Skovby. Formålet fra 
begyndelsen var klar – FV skulle være et bindeled mellem Forbundet og de nu foreningsløse 
medlemmer samt støtte forskellige projekter/initiativer inden for KFUMs Idrætsforbund. Den 
stiftende generalforsamling fandt sted i Idrættens Hus i Brøndby d. 21. maj 1977. Den første 
bestyrelse blev valgt og bestod af de 4 ovennævnte personer. Viggo Skovby blev valgt som 
formand. Forbundets Venner var en realitet, og inden året var omme, havde foreningen 88 
medlemmer. Dette tal var jævnt stigende frem til 1990, hvor FV havde 181 medlemmer – det 
højeste antal i foreningens historie. Derefter faldt medlemstallet. Nogle år var der en lille 
medlemsfremgang, andre år var der medlemstilbagegang. Her ved årsskiftet 2017/18 har FV 111 
medlemmer.  
På et møde på Hellebjerg d. 21. september 1980 besluttede bestyrelsen at oprette en fond kaldet 
TRIVSELSLEGATET, til minde om Jens Engberg, medstifter af KFUMs Idrætsforbund samt 
hovedarkitekten bag Hellebjerg Idrætsefterskole. Fondets startkapital var kr. 9.100, der stammede 
fra indbetalinger i f. m. Jens Engbergs begravelse, en anonym gave samt driftsoverskuddet i FV. 
For dette beløb blev der indkøbt 10% obligationer. Legatets bestyrelse skulle være den samme 
som den til enhver tid siddende bestyrelse i FV. Det var fondsbestyrelsens intention fra 
begyndelsen, at legatets renteindtægter skulle anvendes til en årlig tildeling til Hellebjerg 
Idrætsefterskole. Snart viste det sig også muligt at støtte nye initiativer i KFUMs Idrætsforbund. Op 
gennem 80-erne skete der små ændringer af fundatsen, men i 1989 fik fundatsen sin nuværende 
ordlyd, der betyder, at kapitalafkastet fra et regnskabsår kan anvendes til følgende formål: 
 
Miljøprisen. Tildeles Hellebjerg Idrætsefterskole og bruges i skolens liv til formål, der fremmer       
trivslen på skolen, forøger udbyttet af et arrangement eller fremmer gennemførelsen af en aktivitet. 
Initiativprisen. Tildeles en forening/et udvalg som opmuntring for udvist ekstraordinært initiativ 
Ungdomslederprisen. Tildeles som en personlig støtte til en ung leder som opmuntring for udvist 
engagement til gavn for KFUM-idrætten 
Uddannelsesstøtte. Hjælp til foreninger til dækning af udgifter til kursusdeltagelse. 
Anden støtte. F.eks. til deltagelse ved internationale arrangementer 
 
Trivselslegatets formue er gennem de 37 år vokset støt og roligt. Fra den beskedne startkapital på 
kr. 9.100 er den nominelle værdi af vore obligationer, samt hvad vi har på bankbogen, på kr. 
330.644,36. 
Takket være Trivselslegatet har vi gennem de 37 år kunnet støtte KFUM-idrætten med kr. 
384.350,40, hvilket vi synes er et ganske pænt resultat. Fantastisk initiativ daværende bestyrelse i 
FV tog i 1980 til glæde for mange ”grene” inden for KFUMs Idrætsforbund! 
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Vi har ikke overført alle midlerne gennem årene fra FV til Trivselslegatet. Det har medført, at vi har 
kunnet støtte andre aktiviteter inden for Forbundet, som ikke faldt ind under fundatsen, med et 
samlet beløb på kr. 51.500,00.  
For få år siden fik jeg den helt specielle oplevelse at få overrakt en kuvert med kr. 25.000,00 i 
pengesedler fra et medlem af FV. Giveren ønskede at være anonym, men ønskede med denne 
gave at sige tak for ”et langt liv i KFUMs Idrætsforbund” med et ønske om at pengene måtte 
bruges til glæde for vore unge ledere. Vi har i FVs bestyrelse besluttet at bruge gaven som støtte 
til unge lederes deltagelse på Forbundets kurser. 
Siden FV blev stiftet i 1977 har der kun været 14 forskellige bestyrelsesmedlemmer – ingen kan 
vel beskylde os fra ”at løbe af pladsen”! Her i 2018 består bestyrelsen af Iris Smed Hansen, Sevel, 
Else Thorsund, Kastrup, Jørgen Jensen, Værløse, Jens Peder Poulsen, Aalborg og Henrik 
Eriksen, Bedsted. 
Bestyrelsen har i snart et år arbejdet med en ide om ikke kun at støtte KFUM-idrætten med 
uddeling af priser og støtte til andre formål. Vi ønsker, at vore medlemmer får mulighed for at være 
et uformelt bindeled mellem den lokale forening og Forbundet. Begrebet distriktskonsulenter, 
kreds- og distriktsbestyrelse er ikke-eksisterende. Der kan for nogle foreningsledere være lang vej 
fra foreningen til Forbundets ansatte/forbundskontoret. Måske går vigtig lokal viden tabt – både 
gode og inspirerende beretninger, men også viden, der medfører, at den lokale forening bevæger 
sig væk fra KFUMs Idrætsforbund. Rundt om i KFUM-landskabet sidder vore medlemmer med et 
stort lokalt kendskab, og som stadig ”brænder” for Forbundet. Vore medlemmer skal ikke fungere 
som konsulenter, men være FV-ambassadører, hvor man fra sidelinien følger en eller flere KFUM-
foreninger i lokalområdet. Foreningen kan vælge at bruge FV-ambassadøren som kontaktperson til 
Forbundet i specielle situationer, og Forbundet kan bruge FV-ambassadøren, hvis behovet er der.  
FV-ambassadøren er Forbundets øjne, ører og mund lokalt. En mail med en beskrivelse af dette 
initiativ er sendt ud til vore medlemmer. Vi håber, at mange melder positivt tilbage, så ordningen 
kommer til at dække hele landet. 
Forbundsbestyrelsen består i dag af unge ildsjæle, der ”brænder” for vort 100 år gamle Forbund og 
er bestemt bevidste omkring vores helt specielle identitet. Vi håber, gennem vort samarbejde med 
Forbundet, at FV kan være med til dokumentere/beskrive den helt specielle idrætsorganisation, 
som betyder så meget for os. Det er ikke os, der sidder i ”førersædet” i dag – det er vi meget 
bevidste om, men vi ved også, at UDEN FORTID – INGEN FREMTID.  Det er dejligt, at vi er en del 
af holdet omkring KFUM-idrætten – vi er FORBUNDETS VENNER! Et stort tillykke til KFUMs 
Idrætsforbund med de 100 år og et ønske om at KFUM-idrætten også i fremtiden må give næring 
til både ÅND, SJÆL og LEGEME.        
                                                                                 
Bemærkninger til beretningen 
 
Ingen 
 
Herefter godkendtes beretningen 
 
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber 
 
Det reviderede FV-regnskab, som var udsendt til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen, 
blev gennemgået af  kassereren, som knyttede nogle uddybende bemærkninger til nogle af 
posterne.  
 
FV regnskabet blev godkendt.   
 
Som sædvanlig blev der også i år givet en orienterende gennemgang af det reviderede regnskab 
for TRIVSELSLEGATET.  
 
Det var især det beskedne afkast på grund af det faldende renteniveau, der blev fokuseret mest 
på, da det forringer vore støttemuligheder. Det blev nævnt, at Danske Forvaltning har opsagt den 
hidtil gældende aftale om forvaltning af vor formue, da denne er under 1 million kr. Vi arbejder på 
nye muligheder. 
 
Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til TL’s regnskab. 
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5. Fastsættelse af  kontingent 
 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2019 på kr. 200,00, hvilket blev godkendt. 
 
6. Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 
 
7. Valg af bestyrelse 
 
Af bestyrelsens fem medlemmer var formand: Henrik Eriksen, næstformand: Jens Peder Poulsen,    
og investor Iris Smed Hansen på valg.  (Lige årstal)  
Alle var villige til genvalg og blev valgt med akklamation. 
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 
 
Formand: Henrik Eriksen,        Næstformand: Jens Peder Poulsen,         Sekretær:  Else Thorsund,                
Investor: Iris Smed Hansen ,     Kasserer: Jørgen Jensen    

                  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Vor nuværende revisor Hans Engberg og vor revisorsuppleant Knud Jørgensen var begge villige til 
genvalg og blev valgt. 
 
9. Valg af evt. udvalg 
 
Der blev ingen udvalg nedsat. 
 
10. Eventuelt 
 
Da forbundets formand (FV-medlem) var til stede, blev denne spurgt om hvilke tiltag, der blev gjort 
i anledning af den nye persondatalov. 
Det blev oplyst, at det var et stort kompleks, som forbundsbestyrelsen  er i gang med at håndtere 
på mest tilfredsstillende måde. 
 
Efter denne bemærkning takkede dirigenten for bestyrelsens redegørelser og takkede 
forsamlingen for god ro og orden og gav ledelsen tilbage til næstformanden, der takkede dirigenten 
for hvervet samt de 16 medlemmer (incl. bestyrelsen)  for fremmødet og ønskede god hjemtur. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.30 
 
 
 
 
 
Referatet godkendt. 
 
Haderslev  den 1. maj 2018 
                                                                                                               Sign. 
 

 

                                                                                                      Vagn Mattson 
                                                                                           
                                                                                                            Dirigent 

 


