Generalforsamling tirsdag den 7. marts 2006
Ikast KFUM og KFUK

Ad 1
Velkomst ved Bente Larsen
Indledning ved Jette Bjerregård
Ad 2
Valg af flg.:
Dirigent: Claus Jensen
Referent: Britta Hald Vestergård
Stemmetællere: Bente Tolstrup og Birgit Rasmussen
Ad 3
Formandsberetning ved Bente Larsen.
Bente knyttede kommentarer til den skriftlige beretning. Bente kom med en opfordring om at bruge
foreningens hjemmeside noget mere, både til læsning og til at lægge forskelligt stof ind på.
I efteråret blev Kub T og Konfirmandklubben lagt sammen - på grund at for få deltagere i Klub T.
Alle ledere som havde lyst til stadig at være ledere, er fortsat i gang i lederjobbet.
Fredagsfamilien og Familieklubben er også blevet lagt sammen, da der ikke var så mange familie
tilbage i de to klubber.
I løbet af året har bestyrelsen arbejdet en del med det at være arbejdsgivere for konsulent, Tove
Simonsen.
Ole Hansen gav et overblik over (I flotteste powerpoint-stil), hvad Tove har beskæftiget sig med i
årets løb.
Bente gav udtryk for glæde over den store forskel det gør i vores forening at have en ansat
konsulent. En person, som har øje for såvel store som små begivenheder i vores forening til glæde
og gavn for hele foreningen.
Bente kom med en konkret opfordring til at bakke op om de projekter, som skal samle penge ind til
vores konsulent. Kun ved fælles hjælp er det muligt at have en lønnet medarbejder.
Bente rettede en tak for den indsats alle bidrager med til foreningens arbejde.
Ad 4
Arbejdsdrøftelse:
a) Ungdomsgården:
Bjarne Pedersen (daglig leder af Ungdomsgården) og Per Boll (formand for Ungdomsgårdens
bestyrelse) var inviteret til generalforsamlingen for at redegøre for fremtiden for Ungdomsgården.
Per Boll gjorde rede for Ungdomsgårdens historie i korte træk.
Bjarne Pedersen føjede flere historiske oplysninger til referatet:
Ungdomsgårdens fundament bygger på serviceloven, som siger at klubber er mere en arbejdsform
end en institution.
Ungdomsgården har gennem årene varetaget opgaver for børn og unge med specielle
pædagogiske behov.
Som nabo til Ungdomsgården er der nu en selvstændig BMX-bane og -klub. Ungdomsgården har
forskellige samarbejdsaftaler med BMX-klubben. Bl.a. tilfalder banen Ungdomsgården, hvis den en
dag skal lukke og ikke længere være selvstændig klub.
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Gennem de sidste år har der været fokus på økonomien i at drive Ungdomsgården. Denne klub er
dyrere end kommunens øvrige klubber. Personalenormeringen er højere end i andre klubber. Indtil
nu har Ungdomsgården været fredet – på grund at gode redegørelser for de specielle behov
Ungdomsgårdens børn og unge har. Ungdomsgården arbejder socialpædagogisk og derigennem
præventivt, hvilket en by kun burde sætte pris på. Der arbejdes på at beholde den gode
personalenormering – bl.a. søges der forskellige midler til dette projekt.
Som selvejende institution har bestyrelsen mange beføjelser – bl.a er det bestyrelsen der har
ansvaret for økonomien.
I forbindelse med kommunesammenlægning arbejdes der fra politisk hold på at ændre fritidshjem
og fritidsklubber i kommunen til SFOèr (Skole Fritids Ordning).
Per Boll redegjorde for Ungdomsgårdens rolle i forhold til denne ændring.
Per Boll udleverede to spørgsmål, som var til debat på generalforsamlingen
Spørgsmål 1: ”Hvad er Ungdomsgården for Ikast KFUM og KFUK udover en bygning
som giver penge til foreningen.”
Spørgsmål 2: ”Kan Ikast KFUM og KFUK ”holde til ” at have Ungdomsgården, hvis
man mister indflydelsen?”
Kommentar til de to spørgsmål fra forsamlingen:
- Ikast KFUM og KFUK bør bruge stedet mere og synliggøre ideologien på stedet mere.
- Uden indflydelse har det ingen mening at KFUM og KFUK ejer stedet
- Ok at eje Ungdomsgården selvom det bliver uden indflydelse fra foreningen
- Mange gode praktiske muligheder ved at eje Ungdomsgården
- Ungdomsgården er en institution med holdninger, som byen har brug for
- Bevar Ungdomsgården som den er – og er det ikke muligt så lav SFO i noget at bygningen
og måske en privat institution i andre del af bygningen
- Skal der f.eks. holdes fester med alkohol på Ungdomsgården er det svært at stå bag som
KFUM og KFUK
- Vigtigt at forældre og KFUM og KFUK melder klart ud til politikerne hvad holdningen til
disse problematikker er.
Ungdomsgården er i kontakt/dialog med politikerne om disse ting – via diverse møder.
b) Børnefestival
Tove Simonsen gav et lille view ud over årets børnefestival i Vejle. Indslaget var en flot powerpoint
Der var 36 deltagere med fra foreningen.
Bente Larsen fortalte, at der fra bestyrelsens side arbejdes med ideen om at få Børnefestival til
Ikast i 2008. Det vil komme til at kræve mange hænder og hjælp fra forskellige foreninger og
distrikter i nærheden.
Der er taget kontakt til Nordre distrikt, Ikast høj og -efterskole og Kommunen for at forhøre sig om
praktiske ting i forbindelse med Børnefestival. Ikast Sportscenter er stadig i gang med håndbold
sæsonen på dette tidspunkt, så det er ikke en mulighed.
Dorthe Hougaard er selvskrevet i et udvalg for Børnefestival, og hun vil gerne mødes med et lille
udvalg her fra foreningen, hvis det på generalforsamlingen er stemning for Børnefestival i Ikast.
Børnefestivalen har tradition for økonomisk at løbe rundt i sig selv som arrangement. Der kan evt.
søges underskudsgaranti hos kommunen – det havde man gjort i Vejle - og fået positiv tilsagn.
Kommentarer fra forsamlingen:
- Det skal vi selvfølgelig gøre
- Det er vigtigt, at alle tænker på det som et fælles ansvar
- Det er vigtigt at nogle personer fra foreningen undersøger det mulige i lokaler, så man ved
på forhånd, at det kan blive praktisk ideelt.
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Der er vigtigt at undersøge, hvilke foreninger der ”plejer” at bruges halfaciliteterne i Ikast i
den pågældende weekend, så foreningen ikke ”spænder ben” for andre foreninger, som har
traditioner for bestemt weekender. Børnefestival bør vige m.h.t dato, da det er en
engangsforestilling i Ikast.

Bestyrelsen arbejder videre med ideen
c) Webmaster
Helle Wedel og Tove Simonsen redegjorde for kommunikationsudvalgets arbejde.
Udvalget er ansvarligt for hjemmesiden og for at videregive informationer fra landskontoret +
generel PR for foreningen.
Udvalget mangler en webmaster – og vil gerne, at der hurtigst muligt er en person som melder sig
til denne opgave.
Tove redegjorde for arbejdsopgaverne for en webmaster.

Ad 5
Klubber og afdelingers skriftlige beretninger:
Der var mulighed for at spørge ind til / knytte kommentarer til de skriftlige beretninger:
- En god løsning at slå Klub K og Teen klubben sammen.
- Fredagsfamilie og Familieklubben er slået sammen.
- Familie Guf flytter i Kirkecentret efter sommerferien.

Alle ledere blev præsenteret og som en symbolsk tak for den store indsats de gør i klubberne fik
de en lille gave i form af en t-shirt.+ digtsamlingen ”Bryd tavsheden” ( udgivet af KFUM og KFUK)
Ad 6
De tilknyttede foreninger:
De Grønne Pigespejdere:
På grund af manglende kræfter og opbakning fra forældre sker der en drastisk nedskæring i
aktiviteterne – og spejdertroppen modtager ikke nye smuttere efter sommerferien.
Myretuen sælges, - så kræfterne kan bruges på pigerne, som har deres gang i spejdertroppen.

Ad 7
Strukturudvalgenes skriftlige beretning:
Lederne gav udtryk for glæde over de aftener, der bliver holdt for dem. Planlagt og arrangeret af
lederudvalget.
Lederudvalget: Karen Krøjgård og Karin Vestergård stopper i udvalget, og der blev rettet en stor
tak til de to for deres store arbejde i udvalget.
Arrangementsudvalget: Anna Danielsen, Bente Lassesen og Britta Hald Vestergård stopper i
udvalget, og der blev rettet en stor tak til de tre for deres store arbejde i udvalget.
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Ad 8
Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget:
Kasser, Else Rasmussen fremlagde regnskabet
Gunner Haug roste økonomiudvalget for flot arbejde og god styring af foreningens penge.
Lars Horshauge fremlagde budgettet.
Der var forslag om, at give 1000,- til Lystruphave Efterskole, da de har brug for pengene til en
konto, som kan give nogle elever mulighed for at være med på skiferie, som ellers ikke har
økonomi til at deltage i skolens skiferie.
Beslutningen om dette forslag ligger hos bestyrelsen.
I forbindelse med renovering af Pejsestuen og køkkenet kan Ikast KFUM og KFUK søge penge
hos Ikast Kommune. Foreningen får ikke lokaletilskud, så det anslås at være realistisk at håbe på
et positivt svar.
Der var på forsamlingen en snak om, om der skal afsættes penge på foreningens budget til
renovering af disse to lokaler.
Det er hele tiden en prioritering af foreningens penge, da der er flere store poster, konsulentløn,
renovering m.m.
Pt er der afsat 40.000 til renoveringsprojektet, hvoraf de ca.6.000 er brugt på nuværende tidspunkt.
Der var forslag om at hensætte 25.000 ekstra til renoveringsprojektet.
18 stemmer for og 7 imod.
Forslaget blev vedtaget.
Konsulentprojektet:
Der er tilsagn om 86.000 på nuværende tidspunkt.
Der har været mange personer i gang med at indsamle disse penge – stor tak til dem for
indsatsen.
Ad 9
Fastsættelse af kontingent
Der var forslag om at det bliver helårskontigent. Det letter arbejdet hos landsbevægelsen og
kassereren. Betalingen kommer til at ligge i efteråret.
Forslaget blev vedtaget.

Ad 10
Valg:
Bestyrelsen:
Ole Hansen – modtager ikke genvalg
Erik Møller – modtager ikke genvalg
Kristina Fjordback – genopstiller
Karsten Gottenborg stiller op
Kristina og Karsten blev valgt.
Stor tak til Ole og Erik for det store stykke arbejde de har lagt i bestyrelsen.
Det var ikke muligt at få en fuldtallig bestyrelse, så der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling – hvor den sidste kandidat og suppleanter skal findes.
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3 medlemmer til Kirkecentrets repræsentantskab:
Torben Andersen, Ole Volsmann og Grethe Horshauge stillede op - og blev valgt.
Revisor til foreningens regnskab:
Anna Grethe Lund og Anne Birthe Vestergård blev valgt
Revisor til Bogcafe:
Tage Østergaard og Hans Fisker blev valgt.
Lederudvalg:
På valg:
Karen Krøjgård - genopstiller ikke
KarinVestergård – genopstiller ikke
Louise Gottenborg - nyopstillet
Britta Hoffmann Nedergård – nyopstillet
Louise og Britta blev valgt.
Arrangementsudvalget:
Anna Danielsen – genopstiller ikke
Bente Lassesen – genopstiller ikke
Britta Hald Vestergård - genopstiller ikke
Lene Toftdal - nyopstillet
Hanne Jensen – nyopstillet
Lene og Hanne blev valgt blev valgt.
Valg til økonomiudvalget:
Philip Jørgensen – genopstiller
Simon Simonsen – genopstiller
Philip og Simon blev valgt
Valg af delegerede til Delegeretmødet 2006:
Bente Larsen foreslog at hele bestyrelsen deltager på delegeretmødet.
Bente Larsen
Kristina Fjordback
Karsten Gottenborg – blev foreslået – men kan ikke deltage
Jette Bjerregård
Henrik Fjordback
Flemming Staahl
Tove Simonsen
Per Jeppesen
De nævnte personer blev valgt som delegerede. Er der andre medlemmer, der gerne vil med på
landsmødet, kan man rette henvendelse til Tove Simonsen.
Ad 11
Indkomne forslag:
Prisen for at deltage i Lands og Delegeretmødet er 1700,- pr. person.
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Bente Larsen har sammen med Hanne Juhl Jakobsen udarbejdet et forslag om at få prisen nedsat
på at deltage i landsmødet. Dette kræver, at landsmødet flytter til andre faciliteter – evt. en
efterskole. (F.eks. Haslev, som tidligere har været vært for store arrangementer)
For at forslaget kan tages med på lands og -delegeretmødet skal det godkendes her i foreningen
ved en afstemning.
Forslaget blev vedtaget.
Bente sender forslaget videre til andre foreninger, for at få flere med på forsalget inden lands og delegeretmødet.
Ad 12
Eventuelt
- Tove Simonsen fortalte lidt om, hvad hun laver i kraft af sit arbejde. Hun gav udtryk for
glæde over den tillid, hun føler der er til at hun kan arbejde så frit i sit job, som det er muligt.
-

En hilsen og stor TAK fra basarudvalget for det store stykke arbejde, der bliver gjort i
kælderen i forbindelse med basaren. Hilsenen blev viderebragt af Britta Hald Vestergård,
som er repræsentant for KFUM og KFUK i det store basarudvalg.

-

Per Jeppesen kom med en opfordring til at tage med på børnesommerlejr 2006

Referent: Britta Hald Vestergård
H. C. Andersens Vej 46
7430 Ikast
Tlf.: 97 25 04 51
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