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Referat fra den 42. ordinære generalforsamling i FORBUNDETS VENNER (FV) 
afholdt på Hellebjerg Idrætsefterskole den 13. april 2019, umiddelbart efter 
Repræsentantskabsmødets afslutning. 
 
 

 
Indledning v/Iris.  
Emnet var Påsken. Iris fortalte om, hvad 4 børn på 9 år i en 3. klasse på en skole i Hellerup havde 
sagt, da de skulle give deres bud på Påskens budskab. Alle var klar over, at vi fejrer Påske, fordi 
Jesus døde, men ikke for hvis skyld han døde. Ingen nævnte opstandelsen. Børn siger jo mange 
gode ting; men deres svar viser nok også lidt om dagens Danmark og om forskellen på, hvordan 
det er nu, og hvordan det var, da de fleste af de tilstedeværende var i de pågældende børns alder. 
Til sidst blev der læst et citat af sognepræst Martin Herbst i Korsvejskirken på Amager om, hvad 
påskebegivenheden er: ”Den begivenhed, hvor Gud gør det umulige muligt. Det er fylde over fylde. 
Generøsitet over generøsitet. Gave over gave. Når den begivenhed bliver en del af den 
menneskelige virkelighed, er alt forandret. Se! Noget nyt er blevet til” 
Andagten sluttede med, at forsamlingen sang den omdelte salme: ”Du kom til vor runde jord” af 
Sten Kaalø. 
 

Generalforsamlingen 
 

Formand Henrik Eriksen bød forsamlingen velkommen.  
 
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. 
 
2. Bestyrelsens beretning for året 2018 v/ Formand Henrik Eriksen 
 
Forbundets Venner er en ung forening – stiftet i 1977. Vores fremtid er tæt knyttet sammen med 
KFUMs Idrætsforbund. Vi følger dets aktiviteter, og støtter dér, hvor vi ifølge vore vedtægter kan, 
men véd også, at vi kun er en lille brik den store organisation. 
 
Forbundet blev 100 år i 2018, og FV var med til at markere jubilæet d. 11. august i Horsens. 
Forbundets ledelse består også i dag af unge ildsjæle, der ”brænder” for vort 100 år gamle 
Forbund og er bevidste omkring Forbundets helt specielle identitet. FV følger KFUMs 
Idrætsforbund tæt. Vi er en støtteforening for projekter og personer indenfor Forbundet. Vi håber, 
gennem vort samarbejde med Forbundet, at FV kan være med til at dokumentere/beskrive den helt 
specielle idrætsorganisation, som betyder så meget for os. Når man har været aktiv som leder 
lokalt eller på forbundsplan inden for KFUMs Idrætsforbund, kan man ikke bare slippe denne 
”vanedannende” organisation, når alder, arbejde eller geografien afbryder ens tilknytning til KFUM-
idrætten. Vi er foreningen for disse personer, der har haft eller har deres gang i KFUMs 
Idrætsforbund – vi er Forbundets Venner. At vores tilknytning til Forbundet er vanedannende 
kunne vi konstatere ved et arrangement i Hurup d. 24. august 2018 for tidligere ledere i Thy/Mors 
kredsen, hvor 60 tidligere ledere fra denne kreds mødte op for at markere/fejre KFUM-arbejde i 
den nu nedlagte kreds. 
 
I 2018 har vi takket være midler fra TRIVSELSLEGATET kunnet yde støtte til følgende priser: 
 
INITIATIVPRISEN (3.000.00 kr.): Herning KFUM Fodbold, med sine ca. 350 medlemmer, fik 
prisen, fordi klubben havde lavet forskellige tiltag på det sociale område både i ungdoms- og 
seniorafdelingen. Klubben havde bl.a. lavet et meget rost støttearrangement i ”Kampen mod 
Brystkræft”. 



 2 

 
UNGDOMSLEDERPRISEN (2x2.500,00 kr.): Prisen blev i 2018 tildelt to meget aktive 
foreningspersoner: 
 
Anders Christensen, Aalborg KFUM Fodbold, fik den ene portion for sit store arbejde i klubben. 
Han er aktiv på utrolig mange områder – en rigtig foreningsmand, som næsten er mere i KFUM 
end i sin lejlighed. 
 
Henrik Persson, KFUM København Centralforening, fik den anden portion for sin aktive lederrolle i 
foreningen – er stadig formand for foreningen. I de senere år har foreningen også bl.a. brugt hans 
store menneskelige evner som lejrchef på sommerlejren i Jægerspris – til glæde for 50-60 børn og 
15 ledere. 
 
FV har ydet et tilskud på kr. 3.000,00 til Børnebørnscampen hvor 42 børn og 29 voksne havde 
nogle dejlige dage på Hellebjerg i efterårsferien. 
Fra ”den anonyme gave” er der ydet et beløb på kr. 2.500,00 til to unge trænere fra Aars 
Håndboldklub som tilskud til deltagelse i Forbundets sommerkursus på Hellebjerg Idrætsefterskole. 
 
Ordet FV-ambassadør er blevet nævnt mange gange i 2018. Forbundet har brug for øjne og ører 
ude i det lokale foreningsliv, og vores tanke er, at en FV-ambassadør skal være et ”uformelt” 
bindeled hertil. Vi ved, at der i FV sidder stærke kræfter med et stort kendskab til lokale foreninger, 
og som kender de gode og inspirerende historier derude, men også de mere bekymrende 
foreningshistorier, hvor Forbundets konsulenter kunne være en hjælp i situationen. Indtil nu har 13 
FV-medlemmer meldt sig som ambassadører – vi kan sagtens bruge flere. I løbet af 2019 vil vi se 
på KFUM-landkortet og tildele de tilmeldte ambassadører nogle KFUM-foreninger i nærområdet. 
Uanset antallet her og nu går vi i gang, og håber så, at flere melder sig. 
 
2018 sluttede med 110 medlemmer af FV. Tallet er desværre nedadgående! Hvad gør vi? 
 
Forbundsbestyrelsen (FB) har grundet det lave antal deltagere på repræsentantskabsmøderne 
overvejelser om tidspunkt, form og indhold. Vi har lovet FB at drøfte punktet på denne 
generalforsamling – hvad mener I?  
 
Tiden står ikke stille, og det gør KFUM-idrætten heller ikke – heldigvis! Det er mit håb, at vi i denne 
stadig udviklende proces ikke glemmer den del af KFUM-idrættens formålsparagraf, som siger, at 
vi er en forening med kristne rammer – en forening, hvor der skal være noget for det hele 
menneske. Mange har sagt det, og det gælder stadig – vores eneste berettigelse indenfor 
idrættens verden er K’et. Forbundets Venner vil gerne bruges af KFUMs Idrætsforbund. Vi håber, 
at vi også fremover, i samarbejde med Forbundet, aktivt må være med til at sikre KFUM-idrættens 
fremtid. 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 om KFUM-
Idrætten – vi er FORBUNDETS VENNER! 
 
Bemærkninger til beretningen 
Der blev givet udtryk for, at det var en fordel for Forbundet, at FV tager ud til foreningerne for at 
uddele priser. 
Forbundets formand Kasper Jepsen luftede tanken om at holde repræsentantskabsmødet på et 
andet tidspunkt og tage ud, hvor medlemmerne befinder sig, f.eks. i forbindelse med kurser. Han 
understregede, at Forbundet ikke ønskede at ændre tidspunkt og indhold af mødet, uden at FV var 
med i beslutningen, da FV’s medlemmer udgør en stor del af deltagerantallet. 
Man udtrykte, at det var godt at mødes på Hellebjerg, og at det måske var en idé med et foredrag i 
forbindelse med repræsentantskabsmødet. 
Da der ikke var yderligere bemærkninger blev beretningen godkendt 
 
3. Beretning fra evt. udvalg 
 
Ingen udvalg. 
 
 
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber 
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Det reviderede FV-regnskab, som var udsendt til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen, 
blev gennemgået af kasserer Jørgen Jensen, 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 blev i år gjort af Iris, den nye investor i TL. 
 
Det var især det beskedne afkast på grund af det faldende renteniveau, der blev fokuseret på, da 
det forringer vore støttemuligheder. Spørgsmålet er om vi kan investere på anden måde? Da de 
priser, vi uddeler, skal have en fornuftig størrelse for at blive værdsat og blive betragtet som en 
belønning, må FV spæde lidt til, hvis TL’s afkast ikke slår til. 
 
Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til selve TL-regnskabet. 
 
5. Fastsættelse af  kontingent 
 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2020 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 sekretær: Else Thorsund og kasserer: Jørgen Jensen på valg. 
(Ulige årstal)  
Else Thorsund var villige til genvalg og blev valgt med akklamation, mens Jørgen Jensen ønskede 
at træde ud af bestyrelsen efter mere end 30 års indsats. 
Med sine nu kun 4 medlemmer ønskede bestyrelsen at fortsætte med et 5. medlem, hvorfor 
forsamlingen blev spurgt, om der var forslag hertil. I mangel heraf fik bestyrelsen fuldmagt til selv 
at finde et 5. medlem, og man vil i første omgang forsøge på Sjælland. 
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen foreløbigt konstitueret sig således: 
 
Formand: Henrik Eriksen. Næstformand: Jens Peder Poulsen. Sekretær: Else Thorsund.                 
Kasserer: Iris Smed Hansen    

                  
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 
 
Formanden takkede Forbundets formand for samarbejdet med FV i forbindelse med arbejdet 
vedrørende ambassadørkorps og andet. 
Endvidere takkede han Jørgen for det store arbejde som kasserer gennem årene, og ikke mindst 
som tovholder i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 
Jørgen takkede derefter for samarbejdet i bestyrelsen og overlod trygt kassererjobbet til Iris. Han 
fortalte også lidt om sine 40 år som medlem af FV og ønskede held, lykke og velsignelse til FV og 
dets bestyrelse fremover.  
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Efter disse bemærkninger takkede dirigenten for bestyrelsens redegørelser og takkede 
forsamlingen for god ro og orden og gav ledelsen tilbage til formanden, der takkede dirigenten for 
hvervet samt de 13 medlemmer (incl. bestyrelsen) for fremmødet og ønskede god hjemtur til alle. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 15 
 
 
 
Referatet godkendt. 
 
Haderslev den 3.5.2019 
                                                                                                               Sign. 
 

 

                                                                                                      Vagn Mattson 
                                                                                           
                                                                                                            Dirigent 

 


