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Kære medlem.  
 

Nu er året 2018 ved at gå på hæld, og efter en lang og varm sommer har årstiden og vintermørket bredt 
sig over os. Det er her i adventstiden Forbundets Venner (FV) prøver at sammenfatte nogle af årets 
oplevelser i det traditionelle Decemberbrev til medlemmerne. 
 
Forårets bestyrelsesmøde foregik i marts måned hos Henrik Eriksen i Bedsted, Thy, og efterårets 
møde hos Jørgen Jensen i Værløse. 
Ved alle bestyrelsesmøder indgår faste punkter: Økonomi, uddeling af vore priser, kontakt til 
medlemmerne, samarbejdet med Forbundet og hjemmesiden. 
Ved forårets møde blev der drøftet den kommende generalforsamling i FV den 21. april 2018 på 
Hellebjerg, årets ansøgninger om de faste priser og tildelinger samt FV’s medvirken ved Forbundets 
100 års jubilæum. 
Efterårets møde indeholder bl.a. en evaluering af vor generalforsamling, repræsentantskabsmødet, 
økonomi, div. uddelinger, Forbundets jubilæum, Ambassadørkorpset samt andre opgaver, der indgår i 
bestyrelsens arbejde. 
 
Når man ser tilbage på aktiviteterne i 2018, har én af de store begivenheder været markeringen af 
KFUMs Idrætsforbunds 100 års jubilæum. Et længe planlagt Forbundsstævne den 31/5 – 3/6 i Holsted 
måtte desværre aflyses; men 100 års jubilæet blev så markeret på festlig KFUM-vis ved et 
jubilæumsstævne på Bankagerskolen i Horsens lørdag den 11. august. Stævnet sluttede med en 
officiel reception med deltagelse af kulturministeren, repræsentanter fra DIF og flere andre 
organisationer. 
 
Sammen med mange af vore medlemmer deltager vi i Forbundets Repræsentantskabsmøde, hvor vi 
mærker det fællesskab og engagement, der bærer Forbundet i dag. 
Ved FV’s generalforsamling den 21. april var 16 medlemmer til stede. Efter generalforsamlingen har 
FV’s bestyrelse konstitueret sig således: Formand: Henrik Eriksen. Næstformand: Jens Peder Poulsen. 
Kasserer: Jørgen Jensen. Investor: Iris Smed Hansen. Sekretær: Else Thorsund. 
 
Seniorlejren blev afviklet i uge 28 i flot sommervejr med ca. 70 deltagere, hvilket er endnu en lille 
fremgang. Årets udflugt gik til Vikingekongernes Jelling, som bød på en spændende udstilling. 
 
Børnebørnscampen fandt som sædvanligt sted på Hellebjerg i strålende efterårsvejr med 42 børn og 
29 voksne, der havde 4 meget aktive dage med idræt, gys og hygge. 
 
I årets løb er der uddelt følgende priser fra TRIVSELSLEGATET: 
 
INITIATIVPRISEN på kr. 3.000,00 gik til Herning KFUM Fodbold 
 
UNGDOMSLEDERPRISEN, blev i år delt i to portioner á kr. 2.500,00. 
 
En portion gik til en af de faste støtter i ungdomsarbejdet i  Københavns KFUM, Centralforening, 
Henrik Persson mens den anden portion gik til Anders Christensen fra  Aalborg KFUM Fodbold 
 
De to fik hver kr. 2.500,00.   
 
Desuden har FV ydet et tilskud til Børnbørnscampen på kr. 3.000,00 og 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. 
 
Vort medlemstal er i øjeblikket på 110 medlemmer. Kontingentet  for kalenderåret 2019 er stadig kr. 
200,00 og opkrævningen  herfor udsendes primo december. 
Vi vil altid gerne være flere i vor forening, da der er brug for alle midler til uddeling til gavn og glæde 
for Forbundets foreninger og dygtige ledere. 
Markeringen af Forbundets 100 års jubilæum var også med til at vise fremgang i vort medlemstal. 
 
I løbet af året har FVs bestyrelse i samarbejde med Forbundsbestyrelsen arbejdet med planer om at 
oprette et Ambassadørkorps blandt vore medlemmer. Man har taget kontakt til personer, der er aktive i 
deres respektive foreninger, og som holder sig orienteret om Forbundets aktiviteter og nyhedsbreve. 
Disse Ambassadører kan hermed være Forbundets øjne, ører og mund ude i det lokale foreningsliv. 
 
 
Bestyrelsen ønsker hermed alle vore medlemmer og deres nærmeste en glædelig jul og et velsignet 
nyt år 2019. 
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