Generalforsamling i og KFUM og KFUK i Ikast
den 1. April 2008

Ad. 1
Valg af ordstyrer: Karen Krøjgaard
Valg af referent: Britta Hald Vestergård

Ad. 2
Formandens beretning:
Bente Larsen rettede en stor tak til alle for den hjælp de har ydet i forbindelse med Børnefestival
2008.
Bente gav udtryk for, at det har været stort at mærke, at alle har hjulpet så meget til med denne
arbejdsopgave. BF08 blev også en rigtig stor oplevelse for alle hjælpere.
Bente gav udtryk for, at det også har været dejligt at mærke KFUM og KFUKs store bagland i form
af spejder, menighedsråd og Y´s Men.
Kommentar fra Per Jeppesen:
Børnene har givet udtryk for, at de var helt vild glade for at være deltagere på Kick Start i
forbindelse med Børnefestival 2008.
Bente Larsen overrakte en blomst og festival-takke-kortet flot indrammet til festivalchef Karen
Krøjgård.

Ad. 3.
Præsentation af ledere og spørgsmål til skriftlige beretninger.
a)
Klub A Mok, Mini-teen, Y-design, Club T:
Søren Riger fra bestyrelsen takkede alle de fremmødte klubledere fra Klub A Mok, Mini—teen, Ydesign, Club T - og overrakte dem et gavekort som en tak for deres indsats som klubledere.
Efter opfordring fra provst Jørgen Vingborg, Isenvad, har Y´Men givet en pengegave til Klub A
Mok for deres store arbejde i Isenvad.

b)
Unge Voksne, Oktan 25+, Voksenforum, Familie-Mix, Familie-mylder, Familie-hygge og
Familie-Guf.
Tove Simonsen: Der er pt ikke så mange medlemmer i Unge Voksne. De har brug for at vi tænker
på dem – også med vores forbøn. Det er meget vigtigt, at en forening har en Unge Voksne afdeling,
så der er klubtilbud i alle aldre.

c)
De Grønne Pigespejdere
Spejderne eksisterer som eventbevægelse her i byen.
Kommentar til punkt 4 b):
Fredagstilbud – som er et tilbud til de store børn i Familieklubberne – fungerer stadig under de
forhold - som tilbuddet startede op under. Aftenerne er I Kirkecentret og styres af forældrene i
Familieklubberne.

Kommentar fra forsamlingen:
Flemming Staal: Godt med Fredagstilbud, så man holder på de store børn, og så de dermed får et
tilhørsforhold til foreningen. Vigtigt at de kan mødes og få øjnene op for, at der er andre børn i
foreningen på deres egen alder.
Der kom en forespørgsel om det er ok at børn i Fredagstilbud tager en ven med, som ikke er med i
nogen familieafdeling.
Britta Hald Vestergård: Hvis der skal åbnes op for at de store børn i Fredagstilbud kan tage
kammerater med, er det vigtigt, at snakke med de involverede forældre først – da det ikke er det
oprindelige koncept i Fredagstilbud,
Erik Knudsen: Fredagstilbud er ikke en klub men en del af programmet i Familieklubberne. De
store børn, som deltager i Fredagstilbud spiser med i Familieafdelingerne, og samles derefter med
andre jævnaldrene fra andre familieafdelinger. Børnene går derefter tilbage til egen familieafdeling
igen.
Bestyrelsen tager kontakt til Familieafdelingerne og forhører sig ang. de nævnte punkter i
forbindelse med Fredagstilbud.

Ad. 4.
Strukturudvalgenes beretninger:

Skriftlige beretninger.
Lene Volsmann fra Arrangementsudvalget træder ud af udvalget – og Kristina Fjorback rettede en
tak til Lene for hendes arbejde i udvalget.

Ad. 5.
Økonomi:
Karin Knudsen fremlagde regnskabet.
Underskuddet på Bogcafeen skyldes en printer som er indkøbt og står på kontoret.
Overskuddet fra Bogcafeen deles med Kirkecentret – og Kirkecentret fik deres andel, inden KFUM
og KFUK købte printer.
Pengerejsningsprojektet har været nedprioriteret på grund af alle medlemmers store arbejde med
Børnefestival 2008.
Spørgsmål fra forsamlingen:
Karin Vestergaard: Hvorfor betaler man ikke flere penge af på gælden på Ungdomsgården i
stedet for at have så forholdsvis mange penge i banken?
Svar fra kassereren:
”Set ud fra dagens renter er det bedre at have penge at arbejde med end at have en bygning,
som er betalt”
Ole Volsmann og Bente Madsen: Vigtigt at det er synligt, at de penge, der bliver givet til
konsulent lønnen bliver brugt til dette formål
Økonomiudvalget vil se på, om lånene på Ungdomsgården kan omlægges, så foreningen får
flest muligt penge at arbejde med i foreningens arbejde.

Bestyrelsen foreslår at, kontingentsatsen forbliver som vedtaget i 2007.
0 – 12 år

150,- kr./ år

13 - 19 år

175,- kr./ år

20 – 29 år

300,- kr./ år

+ 30 år

575,- kr./ år

Forslaget blev vedtaget.

Der var på generalforsamlingen en debat om betaling af kontingent. Nogle gav udtryk for, at det
kunne være en god ide, at hæve kontingentet, så foreningen også ville få penge via kontingentet.
Som beløbene er nu dækker kontingentet præcist det beløb, der skal indbetales til Landskontoret.
Der blev mindet om muligheden for at støtte foreningen økonomisk med et pengebeløb og i den
forbindelse huske fradragsmulighederne.
Budget og regnskab blev godkendt.

Ad. 5.a
Arbejdsdrøftelse
Der blev diskuteret opgaver i foreningen med eller uden ansat konsulent. Tove Simonsens
ansættelseskontrakt udløber pr 31.01.09
Hvad er det foreningen får ud af at have en aflønnet konsulent?
Hvilke opgaver kan foreningens medlemmer selv varetage?

Ad. 6.
Valg til bestyrelse.

På valg:
Kristina Fjorback

genopstiller ikke

Torben Andersen

genopstiller ikke

Karsten Gottenborg

genopstiller – blev genvalgt på generalforsamlingen

Der var ikke på generalforsamlingen nogen opstillede kandidater, og derfor indkaldte bestyrelsen på
generalforsamlingen til en ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 24. April 2008 kl. 19.30
Bente Larsen opfordrede alle afdelinger til at gå hjem i afdelingen og finde en kandidat til den 24.
April. Alle afdelinger var repræsenteret til generalforsamlingen og de fremmødte fra de respektive
afdelinger bringer denne besked videre til egen afdeling.
Bestyrelsen kontakter kontaktpersonerne i alle afdelinger og opfordrer til at stille en kandidat.
Bente orienterede om de opgaver, der ligger i bestyrelsen – og i at sidde på en post i bestyrelsen.

Flemming Staal: En bestyrelsespost kan være en måde at betale noget at det tilbage, som man har
nydt gennem årene i foreningen.
Bente rettede en tak til Torben Andersen og Kristina Fjorback for deres arbejde i bestyrelsen.
Ruth Munk stopper som koordinator for sekretærindsamlingen. Bente rettede en tak til hende.
Else Rasmussen er stoppet som kasser og Bente Larsen rettede en tak til hende for arbejdet som
kasser.

Ad. 7.
Valg til repræsentantskab for Kirkecentret
Torben Andersen genopstiller og blev valgt
Grethe Horshauge genopstiller og blev valgt
Ole Volsmann genopstiller og blev valgt
Valg til repræsentantskab for Hestlund Efterskole
Alice Højland

supp: Ninna Bækgaard

Jørgen Markusen

supp: Kurt Tolstrup

Claus Skov Jensen

supp: Gunnar Haug

Jens Veng

supp: Knud Erik Bjerre

Ad. 8.
Valg til revision af foreningens regnskab:
Anna Grethe Lund og Else Rasmussen.

Valg til revision af Bogcafeen:
Tage Østergård og Hans Fisker.

Ad. 9.
Valg til strukturudvalgene:
Lederudvalg:

Louise Gottenborg blev genvalgt
Britta Hoffmann Nedergaard blev genvalgt
Flemming Staal blev genvalgt
Jonna Knudsen blev genvalgt

Økonomiudvalget:
Simon Simonsen blev genvalgt
Fillip Jørgensen blev genvalgt
Peder Krøjgaard blev genvalgt
Anna Birthe Vestergaard blev genvalgt

Arr. Udvalget:
Dorthe Andersen blev genvalgt
Hanne Hansen blev genvalgt
Hanne Jensen blev genvalgt
Lene Toftdal blev genvalgt
Mona Benner

Kommunikationsudvalg:
Helle Wedel
Bente Lynderup
Jonas Jensen
Tove Simonsen

11.
Indkomne forslag:
Ingen

nyvalgt

12.
Evt.
Erik Knudsen:
(som repræsentant for Hestlund Efterskole): I repræsentantskabet for Hestlund Efterskole sidder der
repræsentanter fra Ikast KFUM og KFUK. Skolen er rigtig glad for dette – og skolen er meget glad
for denne tilknytning til Ikast. Skolen føler sig meget som en KFUM og KFUK skole – og vil gerne
være det!
Skolen vil rigtig gerne, at foreningen henvender sig om at låne skolen, til egnede arrangementer.
Skolen er meget åben overfor brug af skolen – og skolen vil gerne bruges så meget som muligt af
dets bagland – som er både KFUM og KFUK og Indre Mission.
Karin Vestergaard:(som repræsentant for KFUM og KFUK på Landsplan) Takkede for at
foreningen har opstillet hende til Landsbevægelsens hovedbestyrelse. Karin er blevet valgt.
Flemming Staal opfordrede forsamlingen til at deltage i konferencen i Prag. Der er brug for crews
til arrangementet. Henvendelse til Flemming, hvis nogen er interesseret.
Lars Hessel (Distrikt Midtjylland og Bente Larsen Ikast KFUM og KFUK): Der er mulighed for
økonomisk tilskud til Pragturen.
Simon Simonsen(økonomiudvalget): Gode ideer til pengerejsningsprojekter modtages med glæde i
økonomiudvalget.
Økonomiudvalget vil gerne have flere personer til uddeling af ruter med kirkebladet for Ikast Kirke
Bente Madsen: Tak til alle i lederudvalget for nogle gode aftener tilrettelagt for ledere.
Lars Jensen: En ide at droppe salget af julemærker – da det ikke er en let opgave at klare for
foreningen.
Karen Krøjgaard: Nøvlingskov Efterskole har 2 repræsentanter i repræsentantskabet fra Ikast.
Tove Simonsen (foreningskonsulent): Rettede en stor tak til alle for opbakning i hendes arbejde.
Tove gav udtryk for stor glæde over støtte og samarbejde med foreningens medlemmer.

Afslutning v/ Britta Hald Vestergård
Referent:
Britta Hald Vestergaard

Ikast den 1. april 2008

