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Kære medlem! 
Efteråret 2019 er det vådeste nogensinde - heldigvis kan vi glæde os til adventstiden. Advent betyder 
”komme”. Det, der bare kommer til os, uden vi skal gøre noget. Det, som vi har ventet på. Vi går ind i 
denne adventstid med en forventningens glæde; glæden over alt det, som vi har i vente og alt det, som 
vi bliver os givet. Forbundets Venner sender igen i år et decemberbrev og håber, at vores medlemmer 
vil bruge en  ”regnfuld” stund til at læse om nogle positive oplevelser indenfor KFUM-idrætten i 2019. 
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.             
Her og nu er der 15 medlemmer i korpset. Vi skal gerne op på 25 – du kan nå det endnu! Vi har også                        
på vores møder konstateret, at afkastet på vores investeringer falder p.g.a. 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 de faste priser, kan det være nødvendigt også at supplere med midler fra FVs kasse.  
Vores generalforsamling fandt sted d. 13. april på Hellebjerg Idrætsefterskole. Referatet fra            
generalforsamlingen kan I læse ved at gå ind på Forbundets hjemmeside. FV har fået et link på                 
forsiden – tak for det! 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 overakt lokalt, hvilket efter vores mening giver god reklame for FV. Overrækkelsen sker                
i et samarbejde med Forbundet. 
Ungdomslederprisen på kr. 2500 går i år til Marius Meister, Kolding KFUM. Han får 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. 
Initiativprisen på kr. 3000 gik til Resen KFUM. Klubben blev for et år siden 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! 
FV har i 2019 kunnet støtte Børnebørnscamp med kr. 3000. Her deltog i efterårsferien 29 børn og 18                  
voksne. Endvidere har vi kunnet give Andreas Elmstrøm, Røde Kro/Aabenraa et kursustilskud på kr.              
1250. Han deltager i et kursusforløb under Forbundet. 
Senioridrætslejren på Hellebjerg Idrætsefterskole var igen i år en stor succes. Der var 55 aktive               
deltagere. Det har ikke været nødvendigt at støtte lejren rent økonomisk.  
FV har pt 102 medlemmer. Vi vil meget gerne have mange flere – hjælp os med at agitere for et                    
medlemsskab! Vores reviderede folder ”Hvem er vi” medsendes dette brev. Her står alle relevante              
oplysninger om FV. 
Kontingentbeløbet er for 2020 sat til kr. 200. Beløbet bedes indbetalt senest d. 1. januar 2020                
på konto: 9634 – 0000259187. 
Bestyrelsen vil afslutte dette decemberbrev med en strofe fra ”Skyerne gråne” skrevet af             
Grundtvig: 

Betlehems-barnet i krybberummet, 
det er den evige vår, 
troende hjerter det har fornummet: 
Jul gør lyksaligt nytår. 
Derfor bære blus vi med glæde! 

  
Vi ønsker hermed alle en god adventstid samt en glædelig jul. Håber, vi ses i 2020! 
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