Referat af FB møde d. 22. november 2017
Til stede: Kasper Jepsen, Mikkel Vejnø Risager, Michael Nielsen, Mark Gammeljord, Lars Thomsen, Inviteret
af FB: Richard Mathiesen. Fra Mejlby/Haverslev KFUM deltog Margrethe Thomassen (formand), Anja
(næstformand), Birgitte (kasserer), Marie (bestyrelsesmedlem), Jeanette (suppleant) i pkt. 1 - 2
Afbud: Jonas Jeppesen, Nina Fremmelev, Carina Kallan

1. Indledning v. Mark
På baggrund af dagens kommunalvalg reflekteres der over det ansvar der følger med en tillidspost
uanset om det er til det store eller det nære demokrati.
2. Mejlby KFUM har ordet
Margrethe fortæller om foreningens situation. God økonomi og velfungerende støtteforening. Der
er ikke ungdomshold og der er konkurrence imellem klubberne i området, men Haverslev satser på
at lave en god forening på baggrund af værdierne ”udvikling for alle, samarbejde og sammenhold”.
Bestyrelsen er ung, og de ønsker at styrke det unge lederskab og sikre fremtiden ved at sende flere
af deres unge på sommerkursus. Der er planlagt besøg af ambassadørkorpset.
3. Godkendelse af referat af 30. september
Referatet blev godkendt og underskrevet
4. Orientering fra formanden
Strategiaftalen er endeligt underskrevet og en kopi sendes rundt til bestyrelsen. Spor 4 varetages
af FB, og på næste bestyrelsesmøde vil vi drøfte den beskrevne følordning. Generalsekretæren
bedes sikre at kursusudvalget er opmærksom på at kvalificere foreningslære-delen på
sommerkursus jf. aftalen.
Udvalgsarbejdet
Der er rejst spørgsmål af generel karakter fra et udvalg, og formanden har på denne baggrund lavet
et udkast til compliance, der skal støtte udvalgene i at forvalte deres område. Formanden ønsker
tilbagemelding på det skrevne og yderligere input til emner i rammesætningen.
KFUM pokal og guldnål
Efter længere tids drøftelse i FB, indstiller formanden til, at vi nedlægger Rounborgpokalen og
lederprisen og i stedet indstifter en ny pris KFUM pokalen. Der ønskes feed-back på ordlyden.
Rammen for guldnålen ønskes udvidet jf. forslag, der også ønskes kommenteret forud for en
indstilling til vedtægtsændring på repræsentantskabsmødet i 2018.

5. Orientering fra kontoret
Der er generelt stor optimisme og gejst, fordi vi omsætter meget i hverdagen, og fordi vi går en
spændende tid i møde med jubilæum, strategiaftale/ny-ansættelse. Konsulenterne har travlt med
at besøge foreninger og aflevere jubilæumskasser, og de bliver taget rigtig godt imod, hvilket er
meget motiverende for konsulenterne.
Ansættelsesudvalget
Proceduren kører jf. tids- og handleplanen. Af de 135 meget kvalificerede ansøgere er der indkaldt
fem til samtale fredag, og lønniveauet er drøftet på forhånd.
Ind- og udmeldelser
Møldrup IF har meldt sig ind. De har deltaget i senior FM i håndbold i nogle år. Spjald fritid har
meldt sig ud af forbundet, og konsulenten har haft en god dialog med dem i processen.
FM i volleyball
Mesterskabet afholdes d. 29 november på Blåkilde og Solgården Efterskole. Der er tilmeldt 38 hold
fra 10 efterskoler men ingen foreninger. Det er en meget positiv udvikling i forhold til sidste år
(foråret). Det var en god beslutning at flytte det fra foråret til efteråret. Maja deltager.
ROHMIO
Projektlederen er på vej tilbage fra barsel og på et møde i november vil vi revurdere salgsarbejdet
og tale om en model for det kommende år.
Ejendom
Vores rengøringsselskab er gået konkurs, og der er lavet aftale med en ny leverandør. Aftale vedr.
tyverialarm blev drøftet og generalsekretæren arbejder med spørgsmålet og tager en beslutning.
K-familien
Efterårsmødet i K-familien blev afholdt i Strib, og der blev bl.a. diskuteret en model for fornyelse og
fremadrettet drift for detmedgud.dk. Det vil koste omkring 150.000 kr. årligt. Idrætsforbundet har
givet tilsagn om et meget lille beløb, da vi for vores vedkommende ikke ser den store anvendelse.
Jubilæum
Sverige har svært ved at finansiere deres deltagelse, så de medvirker sandsynligvis på klubniveau.
Richard har til opgave at indhente Evans materiale og indkalde jubilæumsskrift udvalget til møde.
Foreningernes politiske lobbyarbejde
Kontoret barsler med en tanke om at klæde foreningerne på til at fremme deres egen situation.
Flere samtaler afslører frustration over dårligt samarbejde men også uvidenhed om kommunens
fremgangsmåde, så der kan være basis for workshops og individuel støtte til de enkelte foreninger,
der ønsker at blive bedre til at opnå indflydelse. Forbundsbestyrelsen foreslår at kontoret allerede
nu laver nogle forløb som kan give erfaring og viden op til næste kommunalvalg om fire år.
Initiativprisen
Der var lavet en meget festlig ramme til overrækkelsen i Langhøj KFUM IF. De var meget glade for
prisen og arrangementet, og skolelederen har sendt en tak til forbundet for vores fokus på at
hædre frivilligt arbejde.

6. Forbundsdagen
Der var lagt et godt program men af forskellige årsager var der ringe fremmøde. Efter en drøftelse
besluttes det, at vi til næste år går tilbage til den tidligere model med en udvalgsdag. Dagen
placeres en lørdag i starten af september kl. 10 – 14 og udvalgene varsles om at de forventes at
henlægge et udvalgsmøde til denne dag. Generalsekretæren bedes stikke en føler ud i udvalgene.
7. Vision og mission i forhold til strategiplanen
Lars præsenterede et oplæg, som viser en fin korrespondance imellem strategi og vision/mission.
Modellen blev drøftet og rost for en klar og enkel fremstilling af de store perspektiver i de konkrete
indsatser uden at inddrage for mange data om resultatmål og økonomi. Modellen vil blive
kommenteret yderligere på e-mail frem til næste møde, hvor den vil blive endelig behandlet.
8. Økonomi
Balancen pr. 20.11. viser at vi kan forvente et årsresultat tæt på det budgetterede – dog med
forbehold for seneste opdatering af hensættelser af feriepenge.
Budget 2018 blev fremlagt og gennemgået. Efter en grundig drøftelse er budgettet vedtaget med et
negativt resultat på 99.000 kr. Resultatet skyldes at den nye strategi ikke er fuldt ud finansieret,
men forbundsbestyrelsen har stor tillid til de gode perspektiver i aftalen, ligesom vi inden for en
årrække kan imødese en større besparelse i driftsudgiften.
9. E-sport
Udsat til mødet i januar
10. Eventuelt
Næste møder er d. 3.1. i Vejle og d. 5.3.
Richard inviterer Lotte Büchert
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