Referat fra generalforsamlingen i Ikast KFUM og KFUK
tirsdag den 6. marts 2007
Indledning v/ Louise Gottenborg
Valg af dirigent: Karen Krøjgård
Valg af referent: Britta Hald Vestergård
Ad 1
Formandens mundtlige beretning:
Bente knyttede kommentarer til den skriftlige beretning:
• Ikast KFUM og KFUK har lavet en lejeaftale / kontrakt med Ikast-Brande Kommune ang.
brug af Ungdomsgården. Foreningen kan stadig bruge Ungdomsgården til forskellige
arrangementer. f. eks Sankt Hans Fest etc.
• Konsulentens ansættelse har været til fornyet overvejelse – om økonomien var i orden +
andre forhold.
• Tove Simonsen har stadig lyst til at være ansat som konsulent – og bestyrelsen vil gerne
forlænge Toves ansættelse.
• Tove Simonsens ansættelse er forlænget til 2009.
• Bente sluttede sin beretning med at ønske alle fortsat god arbejdslyst i foreningen.
Ad 2
a:
Præsentation af lederne fra klubberne.
Alle ledere blev præsenteret, og der blev rettet en stor tak for deres store indsats i det daglige
arbejde med børnene og de unge.
Alle ledere fik en biografbillet, så de kan gå i biografen og nyde en aften med hinanden.
b:
Afdelinger
Ingen spørgsmål eller kommentarerer.
c:
De Grønne Pigespejdere:
Ingen spørgsmål eller kommentarerer.
d:
Ungdomsgården
Bjarne Pedersen, leder af Ungdomsgården, aflagde en mundtlig beretning fra Ungdomsgården.
Bjarne gav udtryk for, at det har været en hård proces at blive omdannet til SFO i den nye
kommune, Ikast-Brande. Han gav også udtryk for, at Ungdomsgården er glad for at have fået lavet
en aftale med Ikast-Brande Kommune.
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
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Ad 3:
a:
Lederudvalg:
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
b:
Økonomiudvalg:
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
c:
Arrangementsudvalg:
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
d:
Kommunikationsudvalg:
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Kristina Fjordback rettede en tak til de udvalgsmedlemmer, som nu træder ud af deres udvalg.
Ad 4:
Se bilag.
Økonomi:
a:
Kasserer, Else Rasmussen, fremlagde årsregnskabet.
-

Der blev spurgt til (Tove Simonsen), hvad solidaritets-tieren bliver brugt til: Else forklarede
at, det er en tier, som hver forening betaler pr. medlem til Landskontoret. Denne konto
bliver brugt til at støtte humanitære formål uden for Danmarks grænser.

Regnskabet blev godkendt.
Ingen kommentarer eller betænkeligheder til regnskab og budget.
b:
Konsulentindsamlingsprojektet:
Ruth Munk orienterede om status i indsamlingsprojektet pt.
Der er et budget på 90.000 kr, og pt. er der tilsagn om 87.000. Der mangler afregning for nogle
indsamlere, så der er et håb om, at de sidste penge også kommer ind.
Else fremlagde budgettet for 2008.
- Der blev spurgt (Karin Knudsen) til, hvilke planer der er for tiltag i pengerejsningsprojektet. Pt. har
udvalget ikke aktuelle planer, men foreningen deler stadig Kirkeblade ud, og tjener penge ved det.
Pengerejsningsudvalget vil meget gerne høre, hvis nogle medlemmer, har gode ideer til, hvordan
der kan rejses penge i foreningen.
c:
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet følger Landsbevægelsens kontingent. Det betyder, at
satsen for de 0 - 14 årige vil stige fra 85,- kr. til 150,- kr.
- Der var en debat om, fordele og ulemper ved, at nogle medlemmer vil få en billigere
kontingent og andre medlemmer stige, hvis foreningen skal følge landsbevægelsens satser
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-

Forslag om at ingen falder til en billigere sats, men at man harmoniserer, så et evt.
”overskud” bruges til at holde en sats for børn som er billigere end den nuværende.
Det er nemmest at følge landsbevægelsens satser 100 %.

Der blev stemt om forslaget:
Bestyrelsens forslag om at følge landsbevægelsen kontingent blev vedtaget.
Ad 5:
Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Bente Larsen – genopstiller
Conny Hansen – genopstiller ikke – Conny giver tilsagn om genopstilling på generalforsamlingen
Lars Jensen – genopstiller ikke
Søren Riger – nyopstillet
Torben Lynderup stiller sig til rådighed som suppl.
Karen Krøjgård stiller sig til rådighed som suppl.
Torben Andersen takkede for en stor arbejdsindsats til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke
genopstiller.
Torben rettede også en tak til Else Rasmussen for det store stykke arbejde som foreningens
kasserer. Karin Knudsen bliver ny kasserer i foreningen, og Anne Kristine bliver kasserer i
Bogcafeen, hvor Karin Knudsen fratræder.
Ad 6:
Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet for Ikast Kirkecenter:
Torben Andersen – genopstiller
Grethe Horshauge – genopstiler
Ole Volsmann - genopstiller
Ad 7:
Valg af revisorer
a: Revisorer til foreningens regnskab: Anna Grethe Lund og Lars Jensen
b: Revisorer til Bogcafeens regnskab: Tage Østergård og Hans Fisker
Ad 8:
Valg til strukturudvalgene:
a: Lederudvalg:
Britta Hald Vestergård - genopstiller ikke
Karin Knudsen - genopstiller ikke
Flemming Staal – opstiller – valgt
Jonna Knudsen – opstiller - valgt
b: Økonomiudvalg:
Lars Horshauge – genopstiller ikke
John Houe
- genopstiller ikke
Anne Birthe Vestergård – opstiller – valgt
Peder Krøjgård – opstiller - valgt
c: Arrangementsudvalg
Dorthe Andersen – genopstiller - valgt
Mette Madsen – genopstiller ikke
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Anette Jensen – genopstiller ikke
Hanne Hansen opstiller – valgt
Anne Kirstine – genopstiller ikke
Tina Blæsbjerg – bliver spurgt
De kandidater, der ikke bliver fundet på generalforsamlingen finder arr. udvalget selv.
Ad 9:
Konsulentens time:
Tove Simonsen gav udtryk for en stor glæde ved at være ansat som konsulent i Ikast KFUM og
KFUK. Hun vil gerne, at alle i foreningen vil bruge hendes arbejdskraft, så hun kan være til så stor
glæde og gavn som muligt i foreningen.
Tove gav et lille vieu over året, der er gået med små og store begivenheder i det forgange
arbejdsår i foreningen.
Generalforsamlingen kvitterede Toves beretning med en stor klapsalve.
Karen Krøjgård, chef for Børnefestival 2008, orienterede om den forestående Børnefestival her i
byen 2008.
Ad 10:
Indkomne forslag.
Ingen.
Ad 11:
Eventuelt.
Bente Larsen overbragte en hilsen fra Karin Vestergård, som er medlem af hovedbestyrelsen i
KFUM og KFUK. Karin var forhindret i at være med på generalforsamlingen.
Lands- og Delegeretmøde 2008 afholdes i Vildbjerg – og ikke på Nyborg Strand, som traditionen
ellers har været i mange år.
Der er installeret trådløst netværk i Kirkecentret til brug fro alle. Koden kan fås hos Tove.
Bente takkede alle fremmødte – og gav udtryk for stor glæde over, at der var så mange der deltog i
generalforsamlingen. (ca. 45 fremmødte)
Flemming Staal sluttede generalforsamlingen af med en andagt.
Referent:
Britta Hald Vestergård
Ikast, 06.03.2007
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