Referat af generalforsamling i Ikast KFUM & KFUK tirsdag d. 9/3 2010.
Velkomst ved Carsten Gottenborg
Herefter indledning ved Jette Bjerregaard.
Opstart af generalforsamling.
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Dirigent: Bente Larsen
Referent: Lilian Nielsen
Stemmetællere: Allan Andersen og Simon Finnemann Jensen
Bente Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til Ikast
KFUM & KFUK’s vedtægter
Pkt. 2: Formandens beretning
Karsten Gottenborg aflagde mundtlig beretning. Han refererede til sidste års
generalforsamling, hvor det blev besluttet, at der skulle lægges stor vægt på de
unge i foreningen. Tove har lagt et kæmpe stykke arbejde i at udvikle ungevoksenafdelingen. Det er lykkedes godt og de unge vil hinanden i et kristent
fællesskab. Vores forening skal være opmærksom på, hvad der som forening gør
os til en enhed. Karsten nævnte nogle ting/arrangementer, der gør dette. Han
nævnte også, at Ikast KFUM & KFUK konstant er i bevægelse. Der har været
forandring i voksenarbejdet – Oktan 25+ er lukket ned til fordel for ”voksne på
tværs”. Nytårsfesten bliver erstattet af en forårsfest. Bogcafeen nedlægges. Der er
startet en ny børneklub ”Kvisten” og en ny familieklub ”09”. I det kommende år
skal der findes en ny kasserer. Af store ”sus” nævntes Børnefestival, Ung Uge,
Børnesommerlejr og Landsmøde på Nyborg Strand. Han takkede desuden flere
personer og udvalgene for deres arbejde i foreningen. Til slut takkede han alle
medlemmer for at være med til at gøre Ikast KFUM & KFUK til en skøn forening,
som kan leve op til visionen om, at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud og
at Gud tror på dem.
Beretningen blev godkendt.
Pkt. 3: Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til klubber ..
Der var ingen spørgsmål til de skriftlige beretninger i ”Foreningsnyt”. Der var dog
flg. kommentarer fra:
Familieklub ”09”: har plads til flere familier – er kommet godt i gang
Kvisten: mangler børn
Klub A Mok: mangler ledere (klubdag er mandag eftermiddag), har ca. 10 børn
Miniteen: kører på skinner, kan godt bruge flere ledere
Y-design: kører for fuld skrue
Club T: mangler teenagere, er i Kirkecentret nu på klubaftner.
Lederne i klubberne blev hædret med klapsalver og ”en lille hilsen”.
Lederoversigt:
Klub a Mok: Helle Poulsen, Vibeke Knudsen
Kvisten: Inga Hansen, Anette Sandgaard, Hanne Grøn, Karin Vestergaard
Mini-teen: Jette Bjerregaard, Simon F Jensen, Britta Nedergaard, Michael
Pedersen, Egon Tolstrup.
Y-design: Elly Østergaard, Elsebeth Houe, Bente Madsen, Margrethe Vestergaard,
Tove Simonsen
Club T: Morten Knudsen, Allan Lassesen, Heidi Lund, Peter Tolstrup, Malene F.
Jensen, Per Jeppesen

Pkt. 4: Spørgsmål og evt. kommentarer til strukturudvalgenes beretninger.
Ingen spørgsmål
I udvalgene sidder flg:
Arrangementsudvalget: Allan Andersen (bestyrelsesrepræsentant), Dorte
Andersen, Bente Larsen, Mona Benner, Hanne Jensen, Lene Toftdahl og Lilian
Nielsen
Økonomiudvalget: Simon Simonsen, Phillip Jørgensen, Anne Birthe Vestergaard,
Steen Højland, Karin Knudsen, Lars Hessel, Ole Volsmann
(bestyrelsesrepræsentant)
Lederudvalget: Louise Gottenborg, Britta Nedergaard, Flemming Staal, Jonna
Knudsen, Tove Simonsen og Simon Jensen (bestyrelsesrepræsentant)
Kommunikationsudvalget: Helle Wedel, Bente Lynderup, Bjarne Benner Svendsen,
Tove Simonsen (konsulent)
Medarbejderudvalget: Erik Knudsen, Mette Bredtoft, Allan Andersen (kontakt til
bestyrelsen)
Afgåede udvalgsmedlemmer blev takket for deres arbejde.
Pkt. 5: Arbejdsdrøftelse.
Tove fortalte om sit arbejde. Fokusområdet har i det sidste år være ”Unge
voksne”. Klubben har haft en fast leder. Club T har hun fulgt på sidelinjen og
været tovholder i ”fredagstilbud”. Hun er leder i Y-desing, hvor hun prøver på at
leve op til det, der forventes af en leder. Hun har desuden brugt sin tid på mails,
div. tilmeldinger, facebook, kurser og kollegaer i huset og meget meget mere.
Herefter var der mulighed for at besøge 3 af de 5 forskellige ”Emne-cafeer”. Disse
var:
- Teengruppen/efterskoleelever/konfirmander
- Unge voksen gruppen (de 20-30 årige)
- Hvor bruger vi konsulenttimerne? Bruger vi dem rigtigt?
- KFUM & KFUK i Ikast og kirke. Samlingskraften – har vi den?
- Åbenhed/netværk
Der sad i hver af cafeerne et bestyrelsesmedlem, som nedskrev drøftelserne i
gruppen.
KAFFE/TE MED PÅLÆGSKAGEMAND – UHM
Pkt. 6: Opdatering af situation omkring ny kasserer.
Der har været afholdt stormøde i foreningen med henblik på at få en ny kasserer.
Bestyrelsen har lavet kassererjobbet til en 2 års periode med en
overlapningsperiode frem til generalforsamlingen. Der er allerede til 2012 og 2014
fundet ny kasserer. Der blev dog ikke fundet nogen til at overtage jobbet i 2010.
Det er bestyrelsens hensigt, at man altid skal være 4-5 år på forkant med
opgaven med at finde en ny kasserer. Det er bestyrelsens opgave at finde en ny
kasserer.
Pkt. 7: Økonomi; regnskab, budget, kontingent
Regnskabet blev omdelt og godkendt
Budget 2010 blev fremlagt. Økonomiudvalgets medlemmer satte en diskussion i
gang mht. til Ikast KFUM & KFUK’s fremtidige tilskud til lejre. Generalforsamlingen
besluttede, at bestyrelsen ud fra de fremmødtes forslag skal vurdere og evt.
beslutte en ny procedure på tilskud til lejre. Budget blev godkendt.
Bestyrelsen sagde TAK til Karin Knudsen for hendes arbejde som kasserer.

Pkt. 8: Valg til: bestyrelsen, lederudvalget, arrangementsudvalget, økonomiudvalget ….
A: bestyrelsen: På valg: Allan Andersen, Simon Jensen og Karsten Gottenborg.
Karsten genopstiller, øvrige genopstiller ikke. Karsten blev valgt.
Kandidater: Grethe Horshauge og Henrik Fjordback – valgt begge to
Suppleant: Torben Lynderup – valgt for 1 år
B: Lederudvalget: På valg: Louise Gottenborg og Britta Nedergaard. Louise
genopstiller. Britta genopstiller ikke. Louise blev valgt.
Kandidat: Anna Grethe Lund - valgt.
C: Arrangementsudvalget: På valg: Hanne Jensen, Lene Toftdahl, Mona Benner
Svendsen. Hanne genopstiller, øvrige genopstiller ikke. Hanne blev valgt.
Kandidater: Else Rasmussen og Berit Carstens – begge valgt.
D: Økonomiudvalget: På valg: Simon Simonsen og Phillip Jørgensen. Simon
genopstiller, Phillip genopstiller ikke. Simon valgt.
Der blev ikke fundet et nyt medlem til udvalget. Bestyrelsen og økonomiudvalget
finder en.
E: Repræsentantskabet for Ikast Kirkecenter: På valg: Ole Volsmann, Torben
Andersen, Grethe Horshauge. Alle genopstiller – alle valgt.
Følgende er udpeget af bestyrelsen: Søren Riger, Solvej Østergaard, Simon
Simonsen.
F: Revisorer for bogcafé: På valg: Tage Østergaard, Hans Fisker. Genopstiller
begge to – begge valgt
G: Revisorer for KFUM & KFUK: Anna Grethe Lund og Else Rasmussen.
Genopstiller begge to – valgt
H: Valg af delegerede til Landsmøde: Vi har 7 delegerede. Det er følgende: Henrik
Fjorback, Flemming Staal, Jette Bjerregaard, Margrethe Vestergaard, Maria
Bækgaard, Malene F. Jensen. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at udpege den
sidste delegerede. Det bliver efter først til mølle princip.
Vedr. landsmøde: det koster min.kr. 1200 at deltage. De 7 delegerede får
stævnet betalt. Foreningen giver kr. 500 i tilskud til landsmødedeltagere under 25
år og 200 kr. til Landsmødedeltagere over 25 år. Distrikt Midtjylland giver kr. 300
pr. delegeret under 30 år.
Der blev oplyst, at der er formøde til Landsmødet i Kirkeladen i Gjellerup d. 21/4.
Karin Vestergård fik overrakt buket som tak for de 4 år, hun har siddet i
Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.
Pkt. 9: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 10: Eventuelt
Simon Simonsen efterlyste nye/flere omdelere af kirkebladet.
Bente Larsen opfordrede folk til at deltage i foreningens Forårsfest d. 26/3
Aftenen blev afsluttet med en sang.

