
FORBUNDETS VENNER 
KFUMs IDRÆTSFORBUNDS VENNER 

 

Referat fra den 43. ordinære generalforsamling i FORBUNDETS VENNER (FV) 

afholdt på Diagonalkroen i Give lørdag den 13. juni 2020, umiddelbart efter 

Repræsentantskabsmødets afslutning. 

 

Iris Hansen indledte generalforsamlingen med en andagt. 

Henrik Eriksen, formand, bød forsamlingen velkommen. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Jens Risum, som blev valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning v/Henrik Eriksen. 

Et forår, som vi nok sent glemmer, er gået på hæld, og sommerferien nærmer sig så småt. Heldigvis får vi 

nu mulighed for at fortælle om aktiviteter/beslutninger, der fandt sted i Forbundets Venner i 2019 – 

positive aktiviteter/beslutninger, som vi håber kan være med til at styrke KFUM-idrætten. 

På vores 2 bestyrelsesmøder i 2019 brugte vi bl.a. tid på at diskutere/gennemgå FVs ide om et 

ambassadørkorps af medlemmer fra vores forening, der skal være Forbundets øjne og ører i det lokale 

foreningsliv. Allerede nu har ordningen, på baggrund af en tilbagemelding, haft positive konsekvenser. Vi 

skal gerne op på 25 lokale ambassadører. Vi vil senere på generalforsamlingen fremlægge vores tanker om, 

hvordan vi kommer videre, så vores medlemmer kan dække alle foreninger på KFUM-kortet. Vi har brug for 

jeres ideer/gode råd. Vi har også på vores møder konstateret, at afkastet på vores investeringer falder på 

grund af den lave rente. Vi vil prøve at få et større afkast ved at flytte nogle midler til en 

investeringsforening. Da vi gerne vil overholde vores beløb til faste priser, kan det være nødvendigt også at 

supplere med midler fra FVs kasse. Vores kasserer vil udførligt gennemgå det. 

Vores generalforsamling fandt sted d. 13. april 2019 på Hellebjerg Idrætsefterskole. Referatet fra general-

forsamlingen kan I læse ved at gå ind på Forbundets hjemmeside. Hjemmesiden er under forandring, så 

man skal lede/klikke nogle gange for at ”nå målet”. Under valg til bestyrelsen meddelte Jørgen Jensen, at 

han ønskede at træde ud af bestyrelsen efter mere end 30 års ”jættestor” indsats for FV og dermed også 

for Forbundet. Der lød en stor tak til Jørgen – heldigvis vil han stadig stå til rådighed, hvis vi ønsker det. I 

første omgang blev ingen valgt som det 5. medlem af bestyrelsen. 

Takket være vores Trivselslegat har vi kunnet uddele en Ungdomslederpris samt Initiativpris. De 2 priser har 

vi overrakt lokalt, hvilket efter vores mening giver god reklame for FV. Overrækkelsen sker i et samarbejde 

med Forbundet. 

Ungdomslederprisen på kr. 2.500 går i år til Marius Meister, Kolding KFUM. Han fik prisen, fordi han har 

udvist et særligt engagement i projektet Powerkids, hvor han har påtaget sig et stort ansvar overfor en 

gruppe børn i det nærliggende sociale boligområde. 

Små hurtige facts om Powerkids: 

- for børn, der endnu ikke har fundet deres idrætsgren. 

- for børn, der gerne vil lege og bevæge sig, men ikke kan se sig selv i en specifik idrætsgren. 

- for børn, der er stoppet med at dyrke idræt. 



- for børn, der bare ikke kan få bevægelse nok ind i hverdagen. 

Initiativprisen på kr. 3.000 gik til Reesen KFUM. Klubben blev i 2018 kontaktet af Rikke Gade, der havde 

startet Struer Kidz – et håndboldhold for udviklingshæmmede under Lykkeligaen. Resen KFUM havde de 

rammer, som Struer Kidz søgte, og et samarbejde var en realitet. I Resen KFUM er der plads til alle! En 

fantastisk oplevelse at komme i hallen i Humlum, hvor mange børn og voksne var med til 

prisoverrækkelsen. 

FV har i 2019 kunnet støtte Børnebørnscamp med kr. 3.000. Her deltog i efterårsferien 29 børn og 18 

voksne. Endvidere har vi kunnet give Andreas Elmstrøm, Røde Kro/Aabenraa et kursustilskud på kr. 1.250. 

Han deltager i et kursusforløb under Forbundet. Vi har stadig penge fra den ”anonyme gave” og kan støtte 

et kursusforløb. Den dag kassen er tom, vil vi sikkert i FV finde midler andre steder, så vi fortsat kan støtte 

unge mennesker, der gerne vil deltage i Forbundets kurser, men ikke kan finde midler til at deltage. 

Senioridrætslejren på Hellebjerg Idrætsefterskole var igen i år en stor succes. Der var 55 aktive deltagere. 

Det har ikke været nødvendigt at støtte lejren økonomisk. 

FV har pt 96 medlemmer. Vi vil meget gerne have mange flere – hjælp os med at agitere for et 

medlemskab! Desværre falder der hvert år medlemmer fra, og kun få kommer til – hvad gør vi for at vende 

denne negative udvikling? 

Tak til Forbundsbestyrelsen samt kontorpersonalet for et godt samarbejde også i 2019! 

Michael Nielsen takkede på Forbundsbestyrelsens vegne for FVs støtte til Forbundet.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

Pkt. 3. Beretning fra eventuelle udvalg. 

Jens Peder Poulsen redegjorde for et initiativ fra Forbundets formand, Kasper Jepsen og FVs formand 

Henrik Eriksen, om at oprette et ambassadørkorps med folk, som har tilknytning til foreninger rundt om i 

landet. Disse skulle være Forbundets øjne og ører vedr. foreningens tilknytning til Forbundet, især hvis man 

påtænker at slippe kontakten til KFUM’s Idrætsforbund. Ambassadøren skal tage kontakt til 

Forbundskontoret, hvis der kan være noget, som generalsekretæren eller konsulenterne kan tage hånd om. 

Ambassadørerne skal gerne være fordelt over hele landet, så de dækker så mange foreninger som muligt. 

De kunne evt. hjælpe til ved uddeling af priser i lokale foreninger, samt være med til at give deres 

foreninger et nærmere tilhørsforhold til Forbundets Venner. 

Jens Peder kom  med nogle uddybende kommentarer, og der var almindelig debat vedr. håndtering af 

korpset. Der vil komme mere information ud i løbet af sommeren 2020.  

Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Iris. 

FVs regnskab: Iris redegjorde for skift af pengeinstitut til Borgbjerg Sparekasse med hjælp fra den afgåede 

kasserer, Jørgen Jensen. Fremhævede enkelte poster, bl.a. den anonyme gave, der bliver brugt til 

kursustilskud til unge ledere. 

Trivselslegatets regnskab: gennemgang af investeringer, hvor rentefaldet påvirker vores afkast i stigende 

grad. En del af formuen er blevet placeret i en investeringsforening for at få større udbytte. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 5. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsens forslag om et uændret kontingent på kr. 200 blev vedtaget.  

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 



Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er formanden, Henrik Eriksen, næstformand Jens Peder Poulsen og kasserer Iris Smed Hansen. 

Der blev foreslået genvalg til alle på følgende måde: formand Henrik Eriksen for 2 år, næstformand Jens 

Peder Poulsen for 1 år, kasserer Iris Smed Hansen for 2 år. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer blev godkendt. 

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor Hans Engberg revisorsuppleant Knud Jørgensen blev genvalgt. 

Pkt. 9. Valg af evt. udvalg. 

Der blev ikke nedsat udvalg. 

Pkt. 10. Eventuelt.  

Spørgsmålet om et evt. 5. bestyrelsesmedlem vil være et emne til vor næste generalforsamling. 

Formanden takkede alle fremmødte og sendte en hilsen og tak til Forbundsbestyrelsen for samarbejdet om 

prisuddelinger og ambassadørkorps. 

Dirigenten takkede herefter for god ro og til de i alt 10 fremmødte. 

Formanden takkede dirigenten vel udført ledelse og ønskede alle en god hjemtur. 

Generalforsamlingen sluttede ca. 15. 

 

Referat godkendt:                                                                                  Sign. 

 

Værløse den                                                                                            Jens Risum 

                                                                                                                   Dirigent 


