Repræsentantskabsmøde 2015
Referat · d. 25. april 2015 · Hellebjerg Idrætsefterskole
Mødet indledtes med en stemningsfuld andagt under ledelse af pastor Allan Ploug Sørensen.
36 deltog i repræsentantskabsmødet.

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev Henning Christiansen enstemmigt valgt.
Han takkede for valget, og bød repræsentantskabet velkommen til Hellebjerg. Han konstaterede
at indkaldelsen var sket rettidigt og dermed var repræsentantskabsmødet lovligt.

2. Beretning fra forbundsbestyrelsen til godkendelse
I forbundsbestyrelsens beretning omtalte formand Bo Tolstrup Rend og hop med Oliver-projektet
som en succes og roste det gode samarbejde med Danmarks Idræts Forbund.
Der var sket mange udskiftninger på kontoret og i konsulentstaben, og rent arbejdsmæssigt fylder
kursusvirksomheden rigtig meget.
Der er stor konkurrence på kursusområdet, og der skal ske en opgradering af forbundets kurser.
Håndbold FM har både haft senior- og ungdomsmesterskaber med stor deltagelse, men desværre
måtte fodbold FM aflyses.
Regnskabsmæssigt kommer forbundet ud med et underskud på 141.000 kroner mod
budgetteret 0 kr.
Man holder faste møder med Forbundets Venner og Y`s Men organisationen.
Der arbejdes frem mod EM i senior håndbold, som afvikles i Sydtyskland.
Bestyrelsen har fokus på vigtigheden af balance mellem tradition og udvikling i forbundet.
Lokalerne i Kolding er ved at blive for små, så man går med planer om at flytte til trekant området.
Bo Tolstrup nævnte, at han i det forgangne år havde haft svært ved at løfte opgaven som formand
på grund af personlige problemer, men takkede for et godt samarbejde med bestyrelse og udvalg.
Herefter orienterede generalsekretær Carlo L. de Silva om aktiviteter i forbundet. Han nævnte, at
vi skal kigge udad i stedet for indad i forbundet, og at forbundet arbejder med DIF omkring gode
projekter, og sætter processer i gang over hele landet.
Rend og hop med Oliver har nu fået en lillesøster Ida, så projektet nu også henvender sig til
dagplejere og vuggestuer. Projekterne løber til 2016, så der skal på sigt skaffes økonomi
for projekterne.
Der er indgået et samarbejde med Dansk Floorball, og et samarbejde med en boligforening i Horsens. Desuden har man har fået en henvendelse fra et boligområde i Roskilde.
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Jens Ingolf Nørgaard, Ravnstrup KFUM - Når jeg tænker tilbage på hvorfor vi valgte KFUM idræt
var værdierne det vigtigste og kristendommen det allervigtigste.
Jens Peder Poulsen, Forbundets Venner - Nævnte gode oplevelser i KFUM sammenhænge. Ser
man på forbundets hjemmeside nævnes mission – vision – værdigrundlag som livs spørgsmål. Vi
skal være i nuet og fællesskabet giver styrke. Jeg kunne tænke mig at vort værdigrundlag på Udvalgskonferencen bliver et hovedtema og jeg stiller mig gerne til rådighed.
Ernst Nørgaard, Ravnstrup KFUM - Det er rigtig ærgerligt at bladet udgik, det var en god mulighed
for at have en god kontakt til forbundet.
Vagn Mattson, Team Haderslev KFUM - Det er vældig fint at høre om de projekter KFUMs idrætsforbund sammen med DIF formidler rundt i landet, men den dag man ikke har andet end projekter
har forbundet ikke nogen berettigelse. Vi spiller ikke bold på en anden måde end andre idrætsforbund, men vi har et andet fællesskab at dyrke. Jeg ønsker jer held og lykke med dette arbejde.
Preben Staun, Danmarks Idræts Forbund - Overbragte en hilsen fra DIF og orienterede om den
vision man har vedtaget sammen med DGI om bevæg dig for livet, og Danmark i bevægelse frem
mod år 2025, der er tale om en folkebevægelse for en sundere befolkning. DIF bevæger Danmark.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Beretning fra faste udvalg til godkendelse
Beretningerne fra faste udvalg blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af
indeværende årsbudget
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Jonas Jeppesen. Han konstaterede at resultatet for 2014
var mindre tilfredsstillende, og at der på sigt skal skabes en øget konsolidering.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet forbliver uændret.
300 kr. i grundkontingent pr. forening
0-100 medlemmer: 0,00 kr. pr. medlem
101-500 medlemmer: 6,00 kr. pr. medlem
501- medlemmer: 0,00 kr. pr. medlem
Efterskoler: 1500,00 kr.
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6. Beretning fra Amatør- og Ordensudvalget
Ingen bemærkninger fra Amatør- og Ordensudvalget.

7. Behandling af indkomne forslag
7a. Forbundsbestyrelsens forslag til lovændringer
Forbundsbestyrelsens forslag til lovændringer blev vedtaget.
Kapitel 1 ”Love” § 11 Forbundsbestyrelsen
Stk. 1. Forbundsbestyrelsen vælges på et ordinært repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen,
således at der i lige år vælges formand og 2 medlemmer og i ulige år næstformand, kasserer
og et medlem.
For en periode på et år kan der vælges to næstformænd, hvoraf den ene tillige kan fungere
som kasserer.

8. Valg af medlemmer til Forbundsbestyrelsen
Frans Hammer, Ikast KFUM blev valgt som formand for 1 år
Jonas Jeppesen, Ikast KFUM blev valgt som næstformand og kasserer for 2 år
Bo Tolstrup, Ikast KFUM blev valgt som næstformand for 1 år
Kasper Jepsen, Ikast KFUM blev valgt som medlem for 2 år

9. Valg af suppleant til Forbundsbestyrelsen
Michael Nielsen, Kolding KFUM blev valgt som suppleant for 1 år

10. Valg af medlemmer og suppleanter til Amatør- og Ordensudvalget
Finn Kristensen, Hellebjerg blev valgt som medlem af Amatør- og ordensudvalget for 3 år
Birthe Byskov Larsen, Tarm KFUM blev valgt som suppleant til Amatør- og ordensudvalget for 1 år
Søren Nørgaard, SKF KFUM blev valgt som suppleant til Amatør- og ordensudvalget for 1 år
Marthinus Clausen, Nøvling KFUM blev valgt som suppleant til Amatør- og ordensudvalget for 1 år

11. Valg af revisor
Som revisor blev EY, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt for 1 år
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12. Fastlæggelse af sted for repræsentantskabsmødet det næstfølgende år
Det blev fastlagt, at repræsentantskabsmødet afholdes på Hellebjerg Idrætsefterskole i 2017.

13. Eventuelt
Forbundets Venner orienterede om prisuddelingerne i 2014. Ungdomslederprisen blev tildelt
Marianne Kristensen, Team Haderslev KFUM og Initiativprisen blev tildelt Silkeborg Voel KFUM.
Jens Risum rettede en tak til Bo Tolstrup for året som formand, og Frans Hammer takkede Jens
Risum for sin mangeårige indsat af flere omgange i forbundsbestyrelsen og sluttede med at tildele
Jens forbundets guldnål med diamant (æresmedlem).
Sluttelig takkede formanden dirigenten for vel udført arbejde.
Lederpokalen blev tildelt John Jeppesen, Hald Ege - Ravnstrup KFUM (svømning)
Rounborg pokalen blev tildelt Silkeborg-Voel KFUM damehåndbold og modtaget af
træner Jacob Andresen.
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