Generalforsamling 10.3.2011
Indledning ved Karsten Gottenborg
Dirigent: Bente Larsen
Referent Lilian Nielsen
Stemmetællere: Morten Knudsen, Claus Jensen
Bente Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt.
Pkt 2 – formandens beretning
Karsten nævnte alle de ting, han syntes var vigtig:
Find Holger: vi ledte efter ny kasserer, vi fik pillet ved kassererjobbet så opgaverne blev fordelt
på flere, til sidst ”fandt” vi Finn Rindom.
Tak til økonomiudvalget, for deres store indsats for at finde ny kasserer
Store sus: 68 børnefestival i Silkeborg, 52 på børnesommerlejr, 34 til ung uge festival,
Tak til ledere som har gjort en fantastisk indsats i vores egne klubber. Morten Knudsen er stoppet
efter at have været leder i 19 år – tak for indsatsen. Per Jeppesen er også stoppet efter at have
været leder i mange år. Tak for indsatsen, også tak for indsat fra de øvrige ledere.
Cykelrally, tak for god opbakning – et godt samarbejde med Y-men, knap kr. 80.000 blev kørt
ind, pengene delt mellem M&K og folkekirkens dagligstue
Landsmøde, mange unge fra Ikast, hvor blev de ”gamle af”, der var max en håndfuld over 25 år
Tove: stor glæde at vi ingen i år har haft ansat Tove, det har været en kæmpe gevinst at have
Tove ansat. Kontrakten er forlænget med 2 år. Der er tilkendegivet 119.000 kr. i støtte fra vore
givere til Toves løn.
Istandsættelse af køkken og kontor: Et nyt køkken skal monteres i uge 8. Denne besked fik vi
i uge 3, god ide at få gjort noget – tak til dem der har hjulpet – også tak til Y-men for at give en
hånd med. Hans Jørgen Wedel og Simon Simonsen sørgede for at køkken og gulvtæppe m.v. blev
opsat/lagt.
Fremad: konfi-event 2011 – forespurgt præsterne om det er muligt at lave noget stort for
konfirmanderne i efteråret.
Slutteligt: tak for indsatsen til jer alle sammen. Og ser frem til nye udfordringer i det nye år
Pkt 3: Præsentation af ledere, kontaktpersoner og afd. skriftlige beretninger
I Foreningsnyt kunne vi læse de forskellige klubbers årsberetninger. Der var mulighed for at stille
klubberne spørgsmål.
Klub T blev spurgt, om de har fået nye medlemmer, når aldersgruppen er blevet udvidet. Svar: Nu
ca. 9 unge.
Ingen yderligere spørgsmål til klubbers kontaktpersoner/ledere
Tak til ledere. Hver klub fik udleveret et gavekort til en hyggeaften uden børn
Hvis børneklubberne ”ansøger” om tilskud giver foreningen tilskud på kr. 1000. Klubbens Konto nr
hvor pengene skal indsættes på skal oplyses til kassereren.
Pkt 4 Spørgsmål og kommentarer til strukturudv. beretninger
Strukturudvalgene har i det sidste år bestået af:
Arrangementsudvalget: Else Rasmussen, Berit Carstens, Dorte Andersen, Hanne Jensen, Bente
Larsen, Tina Hessel, Lilian Nielsen
Økonomi udvalg; Steen Højland, Ole Volsmann, Simon Simonsen, Finn Rindom, Lars Hessel, Anne
Birthe Vestergaard
Lederudvalg: Jonna Knudsen, Henrik Fjordbak, Flemming Stål, Louise Gottenborg, Anna Grethe
Lund, Tove Simonsen
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Kommunikationsudvalg: Bjarne Benner, Bente Lynderup, Helle Wedel, Tove Simonsen (ikke valgt,
men udpeget)
Arbejdsgiverudvalg: Mette Bredtoft, Erik Knudsen, Grethe Horshauge (ikke valgt, men udpeget)
Ingen spørgsmål til udvalgene
Pkt 5 Arbejdsdrøftelse
3 emner til arbejdsdrøftelse:
- Konfi Event 11
- Dig og de andre – forskellighed er en styrke (hvor rummelig er vi i Ikast KFUM & KFUK)
- Distriktet i koma? Er de helt døde?
Der var 2 x 20 min’s drøftelse i grupper
Kaffepause: pålægskagemænd og småkager, kaffe og te
Pkt 6 Økonomi
Regnskab fremlagt og godkendt
Budget: renoveringskonto ophæves og indsættes andet sted, budget godkendt
Vi skal til næste generalforsamling have fundet 1 ny kasserer, periode på 2 år.
Kontingent: uændret
Pkt 7. Valg til:
Bestyrelsen:
På valg, Tina Hessel, Helle Wedel, Ole Volsmann. Helle Wedel genvalgt.
Nye medlemmer i bestyrelsen: Esben Hansen, Margrethe Vestergaard.
Suppleanter: Per Jeppesen 1. suppleant og Claus Jensen 2. suppleant
Den nye bestyrelse ser således ud:
Karsten Gottenborg (2010-2012), Henrik Fjorback (2010-2012), Grethe Horshauge (2010-2012),
Helle Wedel (2011-2013), Esben Hansen (2011-2013) og Margrethe Vestergaard (2011-2013)
Lederudvalg:
på valg: Flemming Staal & Jonna Knudsen – begge blev genvalgt
Det nye lederudvalg er således ud:
Louise Gottenborg (2010-2012), Anna Grethe Lund (2010-2012), Flemming Staal (2011-2013),
Jonna Knudsen (2011-2013), Tove Simonsen (konsulent) og 1 bestyrelsesrepræsentant
Arrangementsudvalg:
Lilian Nielsen – genvalgt, Ruth Munk Jensen– nyopstillet og valgt ind
Bestyrelsen og arrangementsudvalget bemyndiges til selv at finde 1 kandidat eller skære antal
arrangementer ned.
Det nye arrangementsudvalg ser således ud:
Hanne Jensen (2010-2012), Else Rasmussen (2010-2012), Berit Carstens (2010-2012), Lilian
Nielsen (2011-2013), Ruth Munk Jensen (2011-2013) og 1 evt. person mere.
Økonomiudvalg
Anne Birthe Vestergård – genvalgt, Sten Højland – genvalgt, Ole Volsmann – 1 år - er først fundet
i år til den ”tomme” plads
Det nye økonomiudvalg ser således ud:
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Simon Simonsen (2010-2012), Ole Volsmann (2011-2012), Sten Højland (2011-2013), Anne Birthe
Vestergaard (2011-2013), Finn Rindom (kasserer), Lars Hessel (indsamlingskoordinator) og 1
bestyrelsesrepræsentant.
Repræsentanter i KC :
Ole Volsmann & Grethe Horshauge – genvalgt, Claus Jensen – nyvalgt
Simon Simonsen, Solveig Østergaard og Søren Riger (alle udpeget af bestyrelsen til
repræsentantskabet)
Revisorer til foreningens regnskab
Karin Knudsen – nyvalgt, Else Rasmussen – genvalgt
Pkt 8
Ingen indkomne forslag
Pkt 9 Evt.
Forårsfest: 121 tilmeldte
Bente Larsen tager vores ”arbejdsdrøftelse” med til distriktet
Karsten Gottenborg tager ”arbejdsdrøftelsen” med til bestyrelsen
Henrik Fjorback: hvem har lyst til at deltage i at planlægge konfi-event , hvis det bliver aktuelt?
Man kan melde sig på banen.
Simon Simonsen: Der er rigtig mange frivillige, der bruger meget tid på at få folk til at betale
kontingent. Det er rigtig ærgerligt – tilmeld kontingentbetalingen til PBS.
Der var forslag om, at Tove evt. kunne sende en lille reminder via mail eller sms.

