Referat af FB møde d. 13. august 2019
Til stede: Kasper Jepsen, Jonas Jeppesen, Carina Kallan, Lars Thomsen, Michael Nielsen, Mark Gammeljord,
Mikkel Riisager, René Lundgaard.
Inviteret af FB: Richard Mathiesen
Afbud: Nina Fremmelev

1.

indledning
Hella Joofs tolkning oversættelse af De ti Bud fra Hellas Katekismus.

2.

Godkendelse af referat af 3. juni
Godkendt og underskrevet

3.

Orientering fra formand og udvalg
Samarbejdsaftale med LVS blev underskrevet på FerieCamp i juli.
DIFs Politiske program for 2025 -30. Der er formøde d. 20.8. med deltagelse af Mark og Richard.
KFUMs Idrætsforbund har en særlig interesse for de tværidrætslige aktiviteter.
Bestyrelsens mødedøgn på Sjælland vil ske med besøg i Sundby KFUM.
Kursusrapport giver ikke anledning til handling fra bestyrelsens side. Bestyrelsen kvitterer for en fin
rapport og et yderst vellykket træner/lederkursus.
Internationalt udvalg holder formøde med de fire deltager. Erasmus+ ansøgningen blev afvist.

4.

orientering fra kontoret
Personale. Der er efter bestyrelsens indstilling gennemført ændringer i projektmedarbejdernes
ansættelser. I har en studerende i sportmanagement i praktik på fuld tid frem til 31.10.
Administration. Der er gennemført en glidende overgang til Microsofts kommunikationsplatform
”Teams”, og database ”One Drive” og fildeling ”Share Point”. Den gamle løsning afmeldes efter en
problemfri overgangsperiode.
ROHMIO. I juli har projektet nået 250.000 børn. Der fejres med et event på en børnehave i Brejning
d. 4.9. og bestyrelsen inviteres. Materialet udsendes herefter ikke længere gratis.
Fundraising. Der er skabt en god kontakt til en privatejet fond, hvor vi har søgt fuld finansiering af
Mesterskab for væresteder. Kontoret har sendt et pitch til DIF ang. Initiativstøtte til efterskoleprojekt.
Der arbejdes videre med senioridrætsindsatsen og kontakten til DAI genoptages. Vi afsøger
muligheden for at brede samarbejdet ud omkring motorikindsatsen for børn med fondsstøtte. På et
møde med Bevæg Dig For Livet koordinator opfordres vi til at søge eksterne midler til indsatsen i
spor 2. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen i ovenstående.

1

Folkemødet. Vi har blandede erfaringer med at deltage i årets folkemøde. Overordnet har det været
en succes og på sigt er der store perspektiver for forbundet med de rigtige forberedelser.
Medlemssituation. To foreninger med relativ løs tilknytning til KFUM har opsagt deres medlemskab
af forbundet. Det er foranlediget af de i foråret udsendte kontingentopkrævninger. Der er tale om
større foreninger, så selv om andre foreninger er på vej ind som nye medlemmer, må forbundet
forvente en brutto nedgang i medlemstallet på op til 2.000 medlemmer. Ud over de to foreninger
føres der dialog med yderlig to foreninger om fortsat medlemskab.

5.

økonomi
Gennemgang og drøftelse af seneste månedsbalance. Træner/Lederkursus har en omsætning på
436.000 kr. men på trods af det høje deltagertal, forventer vi ikke ændringer på bundlinjen. Alle
udgifter for KFUMs TL kursus afholdes i august, og i september foreligger der et estimat på årets
resultat, som forventes at være indenfor det budgetterede.

6.

Årstema for bestyrelsen
Bestyrelsen vil i det kommende år udvikle en foreningsstrategi med baggrund i en drøftelse af
mulige former for medlemskab samt en analyse af KFUMs særlige profil og markedsværdi.
For at kunne imødese fremtidens behov, er det nødvendigt at afstemme forbundets ydelser med
foreningernes virkelighed. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der forbereder en drøftelse i hele
bestyrelsen. Arbejdsgruppen består af Kasper, Mark, Mikkel, Lars, René og medarbejderne. Første
møde er 30. september.

7.

Udvalgsdag
Program er gennemgået og ændret. Det godkendte program bilægges. Kontoret efterlyser
kandidater til Årets Frilvillige og sender indstilling til bestyrelsen.

8.

Eventuelt
Mikkel har været på international lederuddannelse i DIF, og den er bundet op på 25 anbefalinger til
IOC ang. ligestilling, og den munder ud i en konference i Helsinki i november.
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