Referat fra Generalforsamling 2014
Indledning ved Tove
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
•
•
•

Dirigent: Karsten Gottenborg
Referent: Lilian Nielsen
Stemmetællere: Anette Kold og Torben Lynderup

Karsten Gottenborg konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt via
Foreningsnyt og hjemmeside.

Pkt. 2: Formandens beretning
Helle Wedel henviste til formandsberetning i ”Foreningsnyt” og giverbrev.
Hun glædede sig over nørdklub, V12 og en god lederflok i klub T. Klub T fortsætter ind til
påske. Projektindsamling er blevet taget godt imod. Det har en god effekt at vi har Tove
ansat. Hun har fingeren på pulsen. Tove kender foreningen godt. Hun ved hvem vi kan
spørge. Tove er god til at indsamle god viden og har mange kompetencer. Hun dygtiggør
sig via kurser.
Ikast M&K er en stor forening. Det er kendetegnet at man har nok i egen klub. Vi har gavn
af at lære hinanden at kende på kryds og tværs. Håber på mange vil deltage i foreningsdagen lørdag d. 22/3.
Det bliver en udfordring til at leve op til det nye formål i M&K - at nå ud til nye
målgrupper, ligger et stykke arbejde, hvor vi skal arbejde med at sænke tærsklen.
Beretning godkendt.

Pkt. 3: Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til
klubber og afdelingers skriftlige beretninger & spørgsmål
Der var et spørgsmål fra ”salen”: Hvorfor laves der klubber med en tidsbegrænset
periode? svar: det har været svært at finde ledere der kunne/ville comitte sig til en hel
sæson.
Fra august ændres børnenes skoletider og dette har indflydelse på klubtiden for Y-design.
Y-design’s åbningstid er nu 14.30-16.30 – skal vi åbne en time senere eller skal vi have
klub om aftenen i stedet? Generalforsamlingen blev bedt om at tænke over dette.
Klub V12 har ikke fundet noget navn endnu. De er ca. 12 pr. gang. Tove synes, at det er
super, at vi har fået en ny klub. De er gode til at mødes.
Lederne blev kaldt op og de fik en pengegave til forkælelse

Pkt. 4: strukturudvalgenes beretninger
Arbejdsgiver-, leder-, arrangements-, kommunikations- og økonomiudvalget.
Steen Højland sagde tak til økonomiudvalget: Anne Birthe Vestergaard & Lars Hessel for
tiden. Velkommen til Ole Hansen, Jytte og Jens Martin Gundersen.

Karsten Gottenborg sagde tak til Anna Danielsen, Berit Carstens, Bente Tolstrup for
arbejdet i Arrangements udvalget (nedlagt) og Annette Kold og Torben Lynderup for deres
arbejde i bestyrelsen for foreningen.

Pkt. 5: arbejdsdrøftelse
Der blev vist M&K’s nye reklamefilm ”Vi gør det, vi tror på”
Kan foreningsnyt laves anderledes?
Der er ikke fundet nogen, der kan sætte det op. Det er ret dyrt at få det trykt
Det format, der blev sendt ud via hjemmesiden, fungerede ikke alle steder. Er det
nødvendigt med papirudgaven? Prisen? Det er alderen, der måske afgør udgivelsesformen
– via facebook, mail, papir. Måske bedre med nyhedsmail. Foreningsnyt kommer ud til
giverne. Toves arbejde skal gøres mere synlig i Foreningsnyt. Det er mere nærværende at
få den i papirsform. Der var forslag om at man hver især skal melde papirudgaven fra. Der
kommer en udmelding fra bestyrelsen om, hvad der kommer til at ske.
Besøg af Steffen Tolstrup (KFUM spejder i Ikast) – han har skrevet et læserbrev i Ikast
Avis om at flere organisationer ”glemmes” af kommunen. Arrangement af frivillighed – fra
kommunens side: ældrepleje og sport. Frivillig spejder, børnene skal have det sjovt. De er
blinde for det på kommunen – dem der bevilger pengene, tænker kun i penge. Svært for
spejdere – ingen økonomisk værdi.
Tove har været på frivillighedskursus – det omhandlede, hvordan vi kan blive synlige
Lokal synlighed – bland jer, styrk det lokale netværk, bliv set – budskab fra KFUM og
KFUK’s udvalg
Vi var rundt ved 3 stationer, med flg. overskrifter: der blev lavet inputsedler
KAFFE – pålægskagemand – uhm ☺

Pkt. 6: økonomi: regnskab, budget, kontingent
Anders Immersen fortsætter som kasserer
•
•
•

Regnskab fremlagt og godkendt – linjen med hensættelser skal overvejes til næste
år
Budget fremlagt og godkendt
Kontingent pr. år: ændring foreslået af ØK udvalget, og det blev godkendt – følger
landsorg. Beløb.
o 0-29 år: kr. 220,00
o 30 år og opefter kr. 637

Pkt. 7: valg til:
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•

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

Nyvalgt; Karin Knudsen (fra Juni når hun har afsluttet eksamen), Poul Toftdahl
Suppleanter: Ole Volsman 1.sup – Flemming Stål 2. sup
Lederudvalg:
•
•
•
•
•
•

Berit Carstens – nyvalgt i stedet for Ninna Bækgaard der gerne ville trække sig
Anna Grethe Lund – på valg – genopstiller - valgt
Flemming Staal – ikke på valg
Lone Boll – ikke på valg
Tove Simonsen (konsulent)
Bestyrelsesrepræsentant

Bestyrelsen og lederudvalgt får bemyndigelse til selv at finde et nyt udvalgsmedlem.
Arrangementsudvalg: nedlagt
Økonomiudvalg:
•
•
•
•
•
•

Ole Volsmann – på valg – genopstiller - valgt
Steen Højland – ikke på valg
Ole Hansen – ikke på valg
Anders Immersen (kasserer)
Jens Martin og Jytte Gundersen (indsamlingskoordinatorer)
Bestyrelsesrepræsentant

Repræsentantskab for KC
•
•
•

Ole Volsmann – genopstiller – valgt for 2 år
Claus Jensen – genopstiller – valgt for 2 år
Grethe Horshauge – genopstiller – valgt for 2 år

Revisor til foreningens regnskab
•
•

Karin Knudsen – genopstiller ikke
Tage Østergård – genopstiller - valgt

Bestyrelsen bliver bemyndiget til at finde en ny revisor – Svend-Erik Hansen fra Isenvad
har efterflg. sagt JA til opgaven.

Valg af delegerede til landsmøde 31/10-2/11:
Følgende har tilkendegivet, at de gerne vil deltage som delegeret: Flemming Stål, Jette
Bjerregård, Karsten Gottenborg
Bestyrelsen udpeger delegerede; bestyrelsen fylder først pladser og herefter ovenstående
Pkt. 8: Indkomne forslag
Kan der gives tilladelse til at bestyrelsen finder delegerede til landsmøde?
Generalforsamlingen sagde ”ja”
Kan der gives tilladelse til at bestyrelsen på vegne af generalforsamlingen opstiller evt. HB
kandidater? Generalforsamlingen sagde ”ja”
Pkt. 9: evt.
Gunnar Haug repræsenterede Fonnesbæk Y’mens – roste M&K’s arbejde – de nye klubber.
I gør det I tror på – overrakt check på kr. 10.000,00 – tusinde tak
Simon Simonsen repræsentant for kirkecenterbestyrelsen: kirkecentret betaler for
materialerne til forbedringerne, der skal foretages på foreningsdagen.
Det sker desværre at yderdørene til Kirkecentret ikke er låste, når personalet kommer om
morgenen – tjek gerne en ekstra gang inden huset forlades.
Provst og sekretær vil muligvis gerne flytte ind i huset, men der er ikke for godt plads
hertil.
Ole Hansen reklamerede for ”multiræs” i september.
Tove reklamerede for foreningsdagen

