FORBUNDETS VENNER
KFUMs Idrætsforbund

”HVEM ER VI?”

KFUMs
IDRÆTSFORBUND

Stiftet i 1977 med formålet
at støtte KFUM Idrætten

FORBUNDETS
VENNER

Forbundets Venner
KFUMs Idrætsforbunds Venner
Hvem kan være medlem?
Tidligere medlemmer af en KFUM forening i Danmark
Tidligere og nuværende ledere og instruktører i forbundet
Alle, der har interesse i, og som gerne vil støtte KFUM-idrætten
Unge efter ungdoms- og efterskoleophold
Forældre, familie til disse samt andre unge i KFUMs Idrætsforbund
Enkeltpersoner og institutioner med interesse for KFUM idrætten

Vores formål er:
At være bindeled mellem vores medlemmer og KFUMs Idrætsforbund
At yde støtte til KFUM idrætten

Eksempler på støtte:
Den af foreningen oprettede fond TRIVSELSLEGATET yder støtte gennem
sine faste priser - ansøgning til forbundsbestyrelsen.

Initiativprisen:
Tildeles en forening/ et udvalg som opmuntring for udvist ekstraordinært
initiativ, jvf. forbundets bestemmelser. Uddeles lokalt hvert år – efter
indstilling til forbundsbestyrelsen.

Miljøprisen:
Tildeles til Hellebjerg Idrætsefterskole og bruges i skolens liv til formål, der
fremmer trivslen på skolen, forøger udbyttet af et arrangement eller
gennemførelsen af en aktivitet. Ansøgning – godkendt af skolelederen –
stiles til Trivselslegatets bestyrelse.

Ungdomslederprisen:
Tildeles som en personlig støtte til en ung leder eller en ungdomsleder som
opmuntring for udvist engagement til gavn for KFUM-idrætten. Uddeles lokalt
hvert år – efter indstilling til forbundsbestyrelsen.

Hvem er vi hos FORBUNDETS VENNER:
Henrik Eriksen – Formand
Tlf.: 52
17 85 26

Mail: henrikeriksen1953@gmail.com

Jens Peder Poulsen – Næstformand
Tlf.: 20 12 64 24

Mail: jenspederpoulsen@gmail.com

Iris Smed Hansen – Kasserer
Tlf.: 61 54 34 99

Mail: irissmed@gmail.com

_______
Else Thorsund – Sekretær
Tlf.: 21 22 01 60

Mail: ethorsund@hotmail.com

Vi støtter forbundets aktiviteter

Ønsker du:
Kontakt med

KFUM Idrætten?

Orientering om

KFUM Idrætten?

Samtidig med at du støtter

KFUM Idrætten?

Tag en god og hurtig beslutning: BLIV MEDLEM i et FÆLLESSKAB
Årligt kontingent er kr. 200,00
som kan indbetales til Forbundets Venners konto: 9634 – 0000259187

Husk: KFUM Idrætten regner med vores hjælp

Læs meget mere om Forbundets Venner på: www.kfumid.dk
For at blive medlem af Forbundets Venner, bedes du sende en mail
til irissmed@gmail.com med flg. oplysninger:

Navn
Adresse
Postnummer og By
Tlf. nummer
Mail
Vi glæder os til at høre fra dig.

