Referat af Generalforsamling
2013
TID
STED
DELTAGERE:

tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 19
Kirkecentret, Pejsestuen.
24 medlemmer

Velkomst v. formand Helle Wedel
Indledning ved Tove Simonsen
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 Dirigent: Karsten Gottenborg
 Referent: Lilian Nielsen
 Stemmetællere: Grethe Horshauge og Esben Hansen
Karsten konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
Pkt. 2: Formandens beretning
Helle Wedel henviste til formandsberetning i ”Foreningsnyt”. Bestyrelsen og udviklingskonsulent
Gitte B. Sandbjerg har haft et tæt samarbejde om vores visioner. Der er nyt klubtilbud på vej for
drenge. Det har været svært ved at finde nye ledere til igangværende klubber, så Tove og
lederudvalgt har brugt meget tid herpå. Der blev brugt mange velvillige hænder til konfiikast – det
gentages igen til næste år. Projekt konsulentindsamling er blevet taget godt imod. Kontrakten med
Tove forlænges 2 år. Tove er god til at forny sig, tænke i nye baner – får ny inspiration ved f.eks
kurser. Det har været Helles 1. år som formand – blev lidt overrumplet over denne post. Det er
godt med de forskellige strukturudvalg i ryggen – bestyrelsen bruger energien på alt det
spændende. Beretning godkendt.
Pkt. 3: Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til klubber og
afdelingers skriftlige beretninger & spørgsmål
Ingen spørgsmål til skriftlige beretninger.
FamilieHyggge er opløst, Søndagsguf mødes kun 4 søndage om året, Familieklub 09 vokser, Tove
følger unge voksne tæt med f.eks programlægning
Tove takkede lederne i Mini-teen, Club T og Y-design for deres engagement og indsats.
Generalforsamlingen fik lov at sprænge balloner med små beretninger inden i. Lederudvalget
havde samlet disse små beretninger om gode oplevelser tidligere og nuværende klubbørn og –unge
har haft og har i vores klubber.
Pkt. 4: strukturudvalgenes beretninger
Arbejdsgiver-, leder-, arrangements-, kommunikations- og økonomiudvalget.
Bestyrelsen har i samarbejde med arrangementsudvalget besluttet, at KFUM og KFUK træder ud
som arrangører for julefest for børn, da det ikke er lykkedes at finde nogen der vil deltage i
opgaven.
Tak til:
Bente Lynderup – kommunikationsudvalg, grafiker.
Ruth Munk, Lilian Nielsen – arrangementsudvalg
Anne Birthe Vestergård - økonomiudvalg
Lars Hessel - indsamlingskoordinator
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Jonna Knudsen - lederudvalg
Margrethe Vestergård - bestyrelse
BREAK : Tove talte ”varmt” om ”Wonderful Days 2013” – bestyrelsen giver kr. 500 i tilskud til
unge medlemmer mellem 13 og 19, for at vi kan få en god stor flok afsted.
Det er bla. muligt på baggrund af en målrettet økonomisk støtte fra Y’s men Fonnesbæk.
Pkt. 5: arbejdsdrøftelse
Oplæg ved udviklingskonsulent fra KFUM og KFUK Gitte Boye Sandbjerg
Der er gang i rigtig mange ting i Ikast - hold fast i det, der er i gang,
Gitte har lagt mærke til flg.:
 der sker mange store ting
 I har travlt
 traditionelle ting foregår også
 mange medlemmer, men få der deltager i de mange udvalg
 mange medlemsbørn, der ikke bruger tilbuddene i KFUM og KFUK.
Styrke og svagheder:
styrker:
 ansat konsulent
 mange medlemmer
 stort bagland
 foreningsbygning der duer
 styr på økonomien
Svagheder: de samme som styrker
Modeller: store fællesskaber, små fællesskaber.
Vi arbejdede med spørgsmålene:
Hvad skaber et fællesskab i Ikast;
Hvad skal fællesskaberne understøtte? Opnå større engagement i nogle udvalg
Hvad får den enkelte ud af det?
Der kom nogle ideer frem. Bestyrelsen arbejder videre hermed i samarbejde med
arrangementsudvalget.
KAFFE
Pkt. 6: økonomi: regnskab, budget, kontingent
 Regnskab fremlagt og godkendt
 Budget fremlagt og godkendt
 Kontingent pr. år: uændret - godkendt
o 0-12 år: kr. 175,00
o 13-19 år: kr. 200,00
o 20-29 år: kr. 330,00
o 30 år og opefter kr. 625

BREAK: Gitte - Sandjberg fremlagde en meget kort intro til KFUM og KFUK’s nye vision – der blev
gået rundt og valgt udsagn man var enig el. uenig i, skulle drøfte med den står ved siden af.
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Pkt. 7: valg til:
Bestyrelsen:







Grethe Horshauge – ikke på valg
Anette Kold – ikke på valg
Torben Lynderup – ikke på valg
Helle Wedel – på valg – genopstiller - valgt
Esben Hansen – på valg – genopstiller - valgt
Margrethe Vestergaard – på valg – genopstiller ikke

På trods af ihærdig rundspørgen, er det ikke lykkedes at finde nye kandidater.
Så derfor indkalder de valgte bestyrelsesmedlemmer snarest mulig til ekstraordinær
generalforsamling for at finde et medlem til den sidste bestyrelsesplads og 2 suppleanter.
Generalforsamlingen godkender dog, at bestyrelsen kan aflyse ekstraordinær generalforsamling,
hvis der findes et nyt bestyrelsesmedlem inden.
Lederudvalg:







Nina Bækgaard – ikke på valg
Anna Grethe Lund – ikke på valg
Flemming Staal – på valg – genopstiller - valgt
Jonna Knudsen – på valg – genopstiller ikke
Tove Simonsen (konsulent)
Bestyrelsesrepræsentant

Nyvalgt:


Lone Boll

Arrangementsudvalg:








Bente Tolstrup – ikke på valg
Else Rasmussen – ikke på valg
Berit Carstens – ikke på valg
Lilian Nielsen – på valg – genopstiller ikke
Ruth Munk Jensen – på valg – genopstiller ikke
Ledig plads
Bestyrelsesrepræsentant

Nyvalgt:




Anna Danielsen
???
???

Bestyrelsen arbejder i Foreningsudviklingsprojektet videre med ”samlingskraften i foreningen” og
inddrager planlægning af kommende fællesarrangementer (om det fortsat skal være et udvalg, der
varetager planlægningen, eller der skal findes en ny struktur) i denne proces.
Det ikke-fuldtallige arrangementsudvalg får derfor ”kun” foreløbig ansvar for at planlægge
Forårsfesten (5. april) og Skt. Hans Fest på Ungdomsgården (23. juni).
Det er målet at tilpasse behov efter formåen.
Økonomiudvalg:





Ole Volsmann – ikke på valg
Steen Højland – på valg – genopstiller - valgt
Anne Birte Vestergaard – på valg – genopstiller ikke
Anders Immersen (kasserer)
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Lars Hessel (indsamlingskoordinator) – fortsætter ikke
Bestyrelsesrepræsentant

Nyvalgt:
 Manglende kandidat ????
Bestyrelsen og økonomiudvalget skal selv arbejde med at finde et medlem mere, og en
indsamlingskoordinator
Bestyrelsen har drøftet, om vi evt. skal spørge byens 3 Y’s mens grupper om de hver vil og kan
finde en repræsentant, der kan indgå i økonomiudvalget på lige vilkår med vore valgte
økonomiudv.medlemmer.
Beslutning herom træffes af Økonomiudvalg og Bestyrelsen.

Repræsentantskab for KC




Ole Volsmann – genopstiller – valgt
Claus Jensen – genopstiller – valgt
Grethe Horshauge – genopstiller – valgt

Udpegede af bestyrelsen (alle fortsætter) til KC’s repræsentantskab:




Simon Simonsen
Solveig Østergaard
Søren Riger

Revisor til foreningens regnskab



Karin Knudsen – genopstiller - valgt
Finn Rindom – genopstiller ikke

Nyvalgt:


Tage Østergård

Pkt. 8: Indkomne forslag - ingen
Pkt. 9: evt.
Nørdklub: klubaftenerne bliver afholdt hos Conny og Esben Hansen. Det bliver hver onsdag aften 2
mdr. før sommerferien og 2 mdr. efter sommerferien. Det bliver en klub for dem, der gerne vil
have udfordringer i værksted/aktiviteter, som synes det kunne være sjovt at hænge ud over en
høvlebænk. De skal lege, lære, udvikle og opdage hvad der ligger udenfor computerværelset og
Facebook – efter afslutning og kage køres tilbage til KC. Aldersgruppe: 6.-8. klasse.
Efterlyser ekstra hjælp til bestemte opgaver – Meget gerne oprette en Kompetence liste, hvor man
kan blive skrevet op til de ting man godt kunne tænke sig at hjælpe til med i
forskellige afdelinger engang imellem.
Der lød en opfordring til at sende børn – især drenge - i Miniteen, da der kun er et par stykker pt.
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