Referat generalforsamling den 10.03.2009
Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent – Hans Jørgen Jensen.
Referent – Conny Hansen
Stemmetællere – Morten Knudsen og Louise Gottenborg
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt i medlemsblad og avisen.
Pkt. 2. Formandens beretning v. Bente Larsen
Lige præcis for et år siden lå mange af os nok på sofaen. Det var nemlig dagen efter
BF2008.
I august fik vi Toves opsigelse. Det gjorde at der skulle tænkes nyt og hvordan får vi mest
ud af Toves sidste tid. Og hvad så bagefter. Skulle vi have en ny konsulent. Allerede i maj
arbejdede bestyrelsen på hvad vi skulle bruge en konsulent til fremover. Der blev arbejdet
med gule post it – hvor mange ideer kom på banen. Konklusion blev at teenagearbejde og
ungdomsarbejdet skulle prioriteres meget højt. Når vi nu alligevel skulle ha’ lavet en ny
arbejdsbeskrivelse, så ville det være fokus områderne.
Club T – der bliver gjort et stort arbejde i klubben af lederne, det vil dog være godt med
ekstra støtte fra en konsulent.
Unge Voksne har et godt sammenhold, men de er ikke så mange. Vi ved at der til sommer
kommer 20 hjem fra efterskolerne. Hvordan får vi fat i dem? Vi må ikke bare lade dem gå
uden at der er gjort noget. UV har taget initiativ til at invitere alle til en dag/weekend hvor
UV vil lave forskellige ting med dem. Det skulle gerne skabe forventninger og lyst til at
komme efter sommerferien.
Konsulent –Bestyrelsen har arbejdet med og lavet et stillingsopslag, som dog ikke gav
potte i første omgang. Bestyrelsen arbejdede med en revision af stillingsbeskrivelsen for at
tiltrække en lidt anden type ansøgere, men så kom der en meget kvalificeret ansøgning,
som også blev til en ansættelse. Pr. 1. april 2009 starter Tove Simonsen igen. Desværre
for hende så blev det ikke så langt tid ved landsbevægelsen, men rigtig godt for os.
Landsbevægelsen er i stor økonomisk krise og opfordrer os lokal foreninger til at støtte
dem. Det kan nogen gange være svært at se hvad vores penge går til hos
landsbevægelsen, men vi (KFUM og K i Ikast) gør meget brug af dem bl.a. i forbindelse
med ansættelse af konsulenten, og kasseren bruger også landkontoret meget.
Tak til alle jer for det arbejde I gør for vores forening. Det var dejligt at nogle bød ind på de
opgaver vi skulle ha’ løst, da Tove stoppede, og jeg synes at vi skal blive ved med at løse
disse opgaver i fællesskab, så Tove kan bruge sin tid mere fokuseret på Teen og unge
arbejdet.
Dette er min sidste aften som formand. Lidt vemodigt, men også med en god
fornemmelse. Det er ikke et synkende skib jeg forlader. Men et skib der er på vej frem.
Beretningen blev godkendt.
Pkt. 3. Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til klubber og
afdelingers skriftlige beretninger.
Klub amok, Miniteen, Y-design, Club T.
Lederne fik en belønning for deres store arbejde (gavecheck på kr. 500,- til hyggelig
aften).

Unge Voksne, Oktan 25+, Voksenforum, Familiemix, Familiemylder, Familiehygge,
Familieguf og De grønne pige spejdere.
Pkt. 4 Spørgsmål og evt. kommentarer til strukturudvalgenes beretninger.
Lederudvalg – alle fortsætter
Økonomiudvalg – Peder Krøjgaard stopper.
Arrangementsudvalg – Hanne Hansen og Vibeke Knudsen stopper.
Tak for jeres store arbejde.
Kommunikationsudvalg – ny er Bjarne Benner, som har fået funktion af webmaster.
Han vil gerne lægge ting ind på hjemmesiden for os. Hans mail-adresse er
webmaster@ikast.kfum-kfuk.dk findes også på hjemmesiden.
Pkt. 5. Arbejdsdrøftelse: Hvordan kan vi konkret arbejde med KFUM og KFUK’s
vision ’Børn og unge skal vide de kan tro på Gud og at Gud tror på dem’
Vi skal arbejde med:

Visionen
Kristendomsprofilen
Tilbagemelding til HB

Aktivitet
Find din vision
Del den med andre
Afrunding
Her er:

Kristendomsprofilen
[Dig og Gud] Vi tror på Gud… der elsker os!
[Dig og dig selv] Du er god nok… også på en dårlig dag!
[Dig og os] Du kan være dig selv… også sammen med os andre.
[Dig og de andre] Vi er forskellige… og det er en stor styrke!
[Dig og verden] Vi tager ansvar… og tror, vi kan gøre en forskel i verden!
[Dig og Bibelen] Bibelen kommer du ikke udenom… for vi tror, vi får et bedre liv af at
læse den
[logo] Trekanten: Ånd Sjæl og legeme
Kender du KFUM og K’s vision.
Børn og unge skal vide de kan tro på Gud og at Gud tror på dem!
I KFUM og KFUK fortæller vi dem det.
I KFUM og KFUK mærker de det.
Tilbagemelding til Hovedbestyrelsen
• Hvad betyder visionen for DIN forening?
• Hvad brænder DU for?
Visioner for KFUM og KFUK i Ikast
• Find din vision …
• Giv visionen videre..
• Lad visionen udvikle sig.

Brainstorm:
• Store sus
• Samarbejde med kirken
• Samarbejde med andre organisationer i Ikast.
Tænk i aften på teenagere og unge, da det er vores fokusområde den næste tid. Ikke børn
(det er forbudt).
Der blev delt en masse forskellige postkort rundt til inspiration. Vi skal gå rundt og lade os
inspirere og snakke.
Vi skal komme med en konkret idé til målgruppen teenagere 7.-8. klasse og unge 16 - 25.
Folk blev delt i grupper - 4 styk.
1. Børn og unge skal vide de kan tro på Gud og at Gud tror på dem!
Gruppen kom frem til:
målgruppe: 16 år og opefter. Formål: evt. en gallup undersøgelse omkring hvorfor de
ønsker at komme i KFUM og K. Nu i dagens danmark så får man måske kun én chance til
at den unge ønsker at komme igen. Hvordan gør man det? Lave camping for at ryste dem
sammen. El. 2. uge efter ferien, så bor de her i KC hele ugen, hvor de tager i skole og på
arbejde og kommer tilbage til KC, hvor der kan laves lektier, hygge mv. Om aftenen kan
der være et program. Nogle andre fra foreningen kommer og laver maden og sørger for at
der er mad til dem til dagens forløb. Her vil der virkelig være grobund for et bedre
kendskab og forhåbentligt et godt venskab mellem de unge. Det må give en win win
situation. (Deltagere Birgit Rasmussen,
2. I KFUM og KFUK fortæller vi dem det.
Gruppen kom frem til:
Formålet – fællesskabsdannelsessted. Tage livet alvorligt og at det hedder både og. Lave
unge højskole aftner og målgruppen skulle være 9. klasse og opefter. Det er realistisk at
lave noget for unge internt og gerne fra kredsen. Ellers fra mund til mund metoden. Det er
svært at sælge til unge ude i byen.
3. I KFUM og KFUK mærker de det.
Gruppen kom frem til:
Målgruppe 7.-8.klasse Formål – skabe ny klubform. F.eks. fredag. Går sammen med byen,
bakkehuset – biografen med musik fra efterskolerne, film. Stor event over et døgnstid.
Skabe interesse for foreningen, efterskole og vil gerne tilbage til byen. De skal mærke til at
Gud er der og de kan tro.
Målgruppe: 16 år og opefter. Formål: Cafe ligende tilbud fredag. Et alternativ til by-livet.
Skabe relationer for unge. Aftner uden program og andre aftner med nogle oplevelse som
ikke lige er til at finde andre steder. (Ninna Bækgård, Louise Gottenborg, Emil Bjerglund,
Helle læste til slut en historie – om den lille myre der vovede at se på verden udenfor
myretuen.
Kaffe.
Pkt. 6. Opdatering af situation omkring ny forenings konsulent v. Allan Andersen
Som Bente fortalte så har bestyrelsen brugt mange aftner på hvad en evt. ny konsulent
skulle arbejde med.

Der blev arbejdet på at lave et ansættelsesudvalg sideløbende med bestyrelsen.
Følgende sidder med Mette Bredtoft og Erik Knudsen + en repræsentant fra bestyrelsen,
som pt. er Allan Andersen.
Vi har jo få en ny konsulent – Tove Simonsen i 29 timer pr. uge og i 2 år.
Allan gennemgik den nye arbejdsbeskrivelse.
Selvom Tove er ansat, så har hun nogle nye opgaver. Dvs. at det er vigtigt at vi alle
arbejder med på alle de andre opgaver, og dem vi allerede har uddelegeret til menige
medlemmer.
Pkt. 7. Økonomi, regnskab, budget, kontingent.
Karin gennemgik det revidere regnskab, som bestyrelsen har underskrevet.
Kommunen gav et ekstra tilskud på 10.000 kr.
Pengeindsamling gav lidt mere.
Kursusudgifterne er højere i 2008. Det er fint. Nogle får vi retur i år fra kommunen og
distriktet.
Annoncer udgifter er meget høje og det er stillingsannonce efter ny konsulent, som koster
ca. 20.000 kr.
Advokat, som skulle ha’ været betalt i 2007, men regning kom først i 2008.
Underskud på -25.282,00 mod et budget på -86.000 kr. Det er dog pga. lønninger som vi
ikke har haft i de sidste 3 mdr. af 2008.
Regnskabet blev godkendt.
Kontigent: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent. Det blev vedtaget.
Karin gennemgår budget for 2009.
Pengeindsamling 100.000. Der er lovning på 100.000 og faktisk lidt mere. Det er skønt.
budgetteret med -14.909 kr.
I budgettet er medregnet Toves nye ansættelse.
Peter Krøjgaard fortæller at der er givet tilsagn om 120.000 i penge indsamling.
Budgettet er godkendt.
Pkt. 8. Valg til
Bestyrelsen
Der skal vælges 3 til bestyrelsen. Søren og Bente er på valg.
Helle Wedel opstiller (har siddet som suppleant de sidste 5 mdr.)
Tina Hessel
Ole Volsmann
Grethe Horshauge
Helle, Tina og Ole blev valgt ind, og Grethe blev suppleant.
Karsten takkede Søren og Bente. Bente fik en længere tale, hvor Karsten sammenlignede
Bente med nogle af verdens store ledere – ligheder og forskelle (eks. Christian d. IV,
Napoleon, Helle Thorning etc).

Lederudvalg
Uændret.
Arrangementsudvalg
Lillian Nielsen har sagt ja
Der mangler et nyt medlem, som udvalget og bestyrelsen skal prøve at finde – Bente
Larsen har meldt sig selv ☺
Økonomiudvalg
Der mangler et nyt medlem, som udvalget og bestyrelsen skal prøve at finde – er fundet,
det blev Steen Højland.
Hjælp bestyrelsen med at tænke i nye medlemmer til de 2 udvalg. Det kræver ikke en ny
generalforsamling, fordi der ikke er valg til disse udvalg på generalforsamlingen.
Repræsentantskab for KC
Ole Volsmann, Grethe Horshauge og (Ole) Torben Andersen er genvalgt.
Revisor til foreningens regnskab
Anne Grethe Lund og Else Rasmussen er genvalgt.
Revisor til Bogcafeens regnskab
Tage Østergaard og Hans Fisker er genvalgt.
Pkt. 9. Indkomne forslag
Bestyrelsen har lavet ændringer i ’Love for KFUM og KFUK i Ikast’.
Alt omkring Ungdomsgården udgår, da den nu kun bliver udlejet til Ikast Kommune, og
den som institution ikke længere hører under KFUM og KFUK i Ikast.
Hans Jørgen gennemgik overordnet de ændrede punkter.
Der kom kommentarer til de forskellige ændringer.
Ønskes der skriftlig afstemning – nej. Ændringerne blev godkendt.
Ikke flere indkomne forslag.
Pkt. 10. Evt.
Britta Vestergaard – Jeg står her som basar mutter. Vi kan jo alle bruge dette hus helt
gratis. Inden de 2 dage i november (Basaren) er der et arbejde, der skal gøres.
Der skal sælges lodsedler. Det er alles ansvar. Alle afdelinger og klubber. Der skal i KFUM
og KFUK her findes 25 lodseddel sælgere til 1. onsdag i oktober. Det er ikke et tilfældigt
antal. Det er regnet udfra hvor mange medlemmer vi er i foreningen.
Skriv allerede nu datoen i kalenderen. Det er samme dag hvert år også i 2012.
Det er rigtig dejligt at der er så mange der hjælper til på selve basaren.
Jette Bjerregaard – Har været på kursus sammen med Berit Carstens og Egon Tolstrup –
TTT projekt. De skal lave et projekt og har valgt ’Bibelen så det klodser’. Hver afdeling i
foreningen tænkes at skulle bruge en aften i september. Der bliver sendt brev til
kontaktpersonerne om at sætte en dato i programmet.
Jette havde en ting mere – hun sidder med i distriktet. De har lavet et kursus for
webmastere på Nøvlingskov. Det løber af stabelen den 23. marts kl. 17.45 – 22.00.
Indbydelser blev delt ud.

Karin Vestergaard – orientering fra Hovedbestyrelsen. I går (mandag den 09.03) havde
HB samlet alle formænd/repræsentanter fra lokalforeningerne for at fortælle omkring hele
den økonomiske situation. Der er KFUM og KFUK, Unitas rejser og Unitas forlag.
Budgettet sidste år var en underskud med 2,6 mio. med den forventning om at der kom 1.
mil. fra rejserne. underskuddet er 7,5 mio. Egenkapitalen har været 17-18 mio. er nu
nedskrevet til ca. 10 mio.
Værdipapirerne er faldet. Lønningerne har givet nogle ekstra udgifter. Prag festivalen gav
et stort underskud pga. kursændringer og meget mere. Budgettet er ikke fulgt godt nok.
Portalen har kostet 300.000 mere. Der er blevet peget finger af alle. Der er dog ikke nogen
fornemmelse af at noget er sat overstyr. Rejserne har givet et underskud på 3 mio.
Rejserne og HB har taget konsekvenserne. Der er fyret folk på kontoret og blandt
landskonsulenterne.
Det er rigtig vigtigt at tænke kollektivt. Når nogen har brug for noget et sted, så skal der
hjælpes til og det er derfor vi er en landsbevægelse.
KFUM og KFUK i DK har liget fået en ½ mio fra Hillerød som ikke er øremærket. Der er
dog ingen forventning om at Ikast gør det samme.
Simon Simonsen – har bestilt 1200 kyllinger som er udformet som skrabelodder. De skal
sælges her inden påske.
Tove Simonsen – Tak fordi jeg må være her igen, som ansat konsulent. Det har været en
lidt mudret tid. Jeg har valgt at tage imod denne mulighed også selvom det har været
svært, har gjort mig tanker om jeg har kunnet tillade mig dette.
Berit Carstens er medlemskoordinator. Der kommer en mailadresse på hjemmesiden.
Afslutning: v/Helle Wedel – om påskeblomsten, og at springe ud, vi skal hjælpe de unge
til at springe ud på det rigtige tidspunkt. Sang, bøn
TAK for i aften.

