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Kære medlemmer af Forbundets Venner. 

Vi har igennem mange år skrevet en hilsen til vore medlemmer, når vi nærmer os julen. Det er den, som vi kalder 

Decemberbrevet.  Således også i år. 

Året 2021 har budt på meget forskelligt i de enkelte menneskers liv. Vi har haft både glædelige stunder - og også 

stunder, hvor vi har kigget efter glæden. Således har det også været i idrætslivet i KFUM. Vi har klaret os igennem 

coronaen med få begrænsninger, selv om det nu her mod årets slut tyder på, at vi får en ny bølge. 

Men – vi har været her, og har i Forbundet gennemført næsten alle de kendte aktiviteter, og lidt til- så det håber vi, at 

vi kan fortsætte med. 

I Forbundets Venners bestyrelse har vi arbejdet en del med et UNGDOMSMEDLEMSSKAB af FV. Vi må jo erkende, at 

vores medlemsskare har fået en højere gennemsnitsalder – (et plus, ja, at vi lever længere), men vi vil gerne gøre det 

sådan, at der også er noget, som hedder Forbundets Venner om mange år. Forskellige forslag er blevet drøftet – vi er 

nok nået dertil, at vi skal tilbyde medlemskab til denne yngre gruppe for et mindre årligt kontingent end normalt, - der 

er desuden også enkelte ”foreningsløse” aktører i Forbundet (både kursister og instruktører), som kan få gavn af et 

ungdomsmedlemsskab af Forb. Venner. For at gøre det attraktivt, må det også gerne give nogle fordele for de 

pågældende ”unge” i form af tilbud om videreuddannelsesstilbud, tilbud om idrætstøj, bøger, andre gaver mm. 

Vi har i løbet af året arbejdet noget med tanken om Seniorambassadører – folk som p.t. er medlemmer af Forbundets 

Venner, som desuden kan være de personer, der i kraft af deres lokalkendskab, kan være meddelere til 

Forbundskontoret ( konsulenterne), hvis de lokalt  har erfaret, at en forening er i knibe med et eller andet, eller at en 

god begivenhed står for døren etc. – ja, så lader de den nyhed tilgå KFUMs Idrætsforbunds kontor, og så vil der derfra 

blive taget ”hånd om det” Vi har fået en del medlemmer, som har sagt ja til den lille opgave. 

Vi har i løbet af året haft vore PRISER til uddeling. Således tilfaldt Ungdomslederprisen på 2500 kr i år til Marie 

Steensen, Fjerritslev Fodbold for et stort engagement som træner for flere ungdomshold, afholdelse af ”Pigeraketten” 

– og et stort engagement i bestyrelsesarbejdet. Hun ”brænder” for pigefodbolden. 

Årets Initiativpris bliver uddelt til Haslev KFUM Idrætsafdeling for opstart af familiefloorball som en ny disciplin i 

Haslev. 

Alt det sker, samtidig med at renteindtægterne generelt falder. Det er jo en tendens,som er kommet i vort samfund, 

at fondsmidler giver mindre udbytte,  så det kan jo blive nødvendigt at ”tære lidt på formuen” – men så gør vi det. 

Kontingentbeløbet for hele 2022 er uændret 200 kr, og det bedes indbetalt til konto: 9634 – 0000259187 senest 1. 

februar 2022                             Vi har i dag 88 medlemmer i Forbundets Venner, - så hvis I kender nogen, som kunne 

tænkes at tilhøre en fremtidig medlemsskare – så skub på, og meddel det til en af os, som er i bestyrelsen for FV. 

Til slut: Tak for støtte i denne tid og - Glædelig Jul og et Godt Nyt År. 
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