Generalforsamling KFUM og KFUK i Ikast Marts 2015
Indledning ved Louise Gottenborg
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 Dirigent: Flemming Staal
 Referent: Lilian Nielsen
 Stemmetællere: Helle Immersen og Esben Hansen
Flemming Staal konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
Pkt. 2: Formandens beretning
Helle Wedel henviste til formandsberetning i ”Foreningsnyt” og giverbrev.
Ingen spørgsmål.
Vi søger stadig frivillige, både til bestyrelsen, udvalg og arrangementer.
Der er ønsker om flere arrangementer f.eks. fællesspisning, sankt hans fest – mangler
frivillige hænder til at arrangere det.
Der er selvfølgelig mange frivillige som er med til at sørge for at fx KonfIkast
Kan fungere.
Ønsker fællesskab på tværs af klubberne – bak om foreningsdagen d. 18/4
Beretning godkendt.
Pkt. 3: Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til klubber og
afdelingers skriftlige beretninger & spørgsmål
Ingen spørgsmål til beretningerne
Miniteen var 39 sidste gang – havde venneaften.
Berit efterlyste unge ledere i miniteen
Bestyrelsen vil gerne have en konfirmandklub startet op
Lederne blev kaldt op og de fik et gavekort til Vores Ikast til forkælelse
Pkt. 4: Spørgsmål og evt. kommentarer til strukturudvalgenes beretninger
Arbejdsgiver-, leder-, kommunikations- og økonomiudvalget.
Intet til økonomi, leder-, arbejdsgiver-, kommunikationsudvalg
Tove Simonsen sagde, at det er vigtigt at der er et arbejdsgiverudvalg for konsulenten.
Tak til Esben Hansen og Helle Immersen (bestyrelsen), Erik Hvas og Karsten Gottenborg
(arbejdsgiverudvalg), Lone Boll (lederudvalg) for deres arbejdsindsats
Pkt. 5: arbejdsdrøftelse
Ninna Frøjk fra HB – kommer selv i M&K i Århus midtby. Fremlagde de 3 nye
aktivitetsprofiler.
Vision for m&k i Danmark: nye målgrupper. På lands og delegeret møde vedtog man 3
aktivitetsprofiler; hvad vi gør, hvad er vores styrke, vi har noget at tilbyde, har en
forpligtelse overfor børn, kristendommen er det grundlæggende.
Ny udvalgsstruktur: 3 nye profiler/arbejdsgrupper: global fællesskaber, festivaler og lejre,
lokale aktivitetsmiljøer
Lokale aktivitetsmiljøer: der er forskellige behov i de forskellige byer
Festival og lejrer: de store SUS oplevelser M &K gode til, frivillige løfter i flok

Globale fællesskaber: en del af YMCA & YWCA i verden
Bestyrelsen havde sendt en mail til Børne & Uddannelsesudvalget under Ikast byråd. De
har alle svaret, glade for vores eksistens, anerkender vores arbejde m.m.
Opdelt i 6 forskellige grupper
Det bedste forslag for de forskellige grupper: fællesspisning for enlige mødre,
arrangementer for især de unge, Medlem af ”vores Ikast”, så vi kan få en invitation og
have mulighed for at vise os frem.
Hvad vi kan være for unge: lave aktivitetsmiljø for de unge – hvordan undgår jeg
luksusfælden, lave mad inden jeg flytter til Århus. Louise-team sørge for at hjælpe ”unge
voksne”
Lederfællesskab; vi mangler lederfællesskab – vokser ud af klubben, bliver automatisk
leder herefter, lektiecafe, hvorfor bruger vi ikke Ungdomsgården mere?
Fremmede nationaliteter, komme med mad til egen familie – fælles spisning. Hvad kan vi
gøre for at der bliver flere i unge voksen, lave cross-over (I Århus Midtby M & K mødes de
hver anden uge og laver sport i 2 timer)
Tilbyd arbejdskraft i nogle timer: lave annonce til avisen, hvor vi tilbyder at udføre et
bestemt stykke arbejde. Den store udfordring bliver at få nogen til det frivillige arbejde.
KAFFE – pålægskagemand – uhm 
Pkt. 6: økonomi: regnskab, budget, kontingent
 Regnskab fremlagt og godkendt
 Budget fremlagt og godkendt.
 Kontingent pr. år: godkendt.
o 0-29 år: kr. 125
o 30 år og opefter kr.475
 Man har på landsplan et mål om at få 15 % flere medlemmer, til gengæld for
nedsættelsen af kontingent, så det gælder også for Ikast. Der skal nedsættes
udvalg, der får lavet skrivelse til de forskellige klubber med henblik på at få flere
medlemmer.
 Ændring af betalingstidspunkt fra november (året forud) til januar for det aktuelle
år: godkendt.
Pkt. 7: valg til:
Bestyrelsen:







Grethe Horshauge – ikke på valg
Karin Knudsen – ikke på valg
Poul Toftdahl – ikke på valg
Helle Wedel – på valg – genopstiller - valgt
Esben Hansen – på valg – genopstiller ikke
Helle Haug Immersen – på valg – genopstiller ikke

Nyvalgt; Maria Simonsen for 1 år, Flemming Staal 2 år

Suppleanter: Per Haug Hebsgaard 1. supp., Louise Kaufmann 2. Supp.
Lederudvalg:
 Berit Carstens – ikke på valg (2014-2016)
 Anna Grethe Lund – ikke på valg (2014-2016)
 Flemming Staal – på valg – ikke valgt (da han blev valgt i bestyrelsen i stedet)
 Tina Riis Hessel – 1 år (2015-2016)
 Louise Gottenborg (konsulent)
 Bestyrelsesrepræsentant
Bestyrelsen og resten af foreningen skal finde 1 nyt udvalgsmedlem til lederudvalget
Arbejdsgiverudvalg:
 Hans Jørgen Jensen
 Lone Boll
 Grethe Horshauge (bestyrelsesrepræsentant fra den gamle bestyrelse)
Økonomiudvalg:
 Ole Volsmann – (2014-2016)
 Steen Højland – på valg - valgt
 Ole Hansen – på valg - valgt
 Anders Immersen (kasserer)
 Jens Martin og Jytte Gundersen (indsamlingskoordinatorer)
 Bestyrelsesrepræsentant
Repræsentantskab for KC
 Ole Volsmann – genopstiller – valgt
 Claus Jensen– genopstiller – valgt
 Grethe Horshauge – genopstiller – valgt
Revisor til foreningens regnskab
 Svend Erik Hansen – genopstiller - valgt
 Tage Østergård genopstiller - valgt
Pkt. 8: Indkomne forslag
Ingen
Pkt. 9: Evt.
Bente fortalte om en dag i Y-design, hvor de fik hjælp udefra. Det var de meget glade for.
Simon Simonsen fik overrakt 1 æske chokolade.
Miniteen mangler evt. hjælp til kørsel ud til Hestlund i morgen onsdag
International gudstjeneste i Ikast Kirke d. 22. marts med efterfølgende frokost i KC
Louise opfordrer medlemmer til at give tilladelse at M & K må tage billeder, der vises i det
offentlige rum. Ved nye indmeldinger kan man ”vinge af” for accept

Tove Simonsen roste bestyrelsen for deres kæmpestore arbejdsindsats, efter at hun
stoppede, for hun vidste, at der var en del at tage over.
Velkommen til Louise Gottenborg

