Generalforsamling 2016
Indledning ved Louise Gottenborg
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 Dirigent: Bente Larsen
 Referent: Lilian Nielsen
 Stemmetællere: Karin Knudsen og Grethe Horshauge
Pkt. 2: Formandens beretning
Helle Wedel henviste til formandsberetning i ”Foreningsnyt” og supplerede med en
mundtlig beretning.
Der sker meget i Ikast KFUM og KFUK. Vi vil gerne, at der er tilbud til alle
aldersgrupper – mangler dog en teenklub, da det ikke er muligt at finde ledere.
Der er fra Y-kids til voksenforum. De har gjort sig nogle tanker i bestyrelsen: Hvad
medlemmer byder ind med i fællesskabet. Der mangler frivillige hænder. Hvor er
lysten til at gøre noget og hvad motiverer os. Bestyrelsen er meget glad for Louise
– hun laver mange ting. Bestyrelsen vil gerne bruge Louise rigtigt, bruge hende til
vores fokusområder. Vi vil nå længere ud i foreningen. Der vil komme nogle små
overraskelser i løbet af aftenen.
Ingen spørgsmål - beretning godkendt.
Pkt. 3: Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til
klubber og afdelingers skriftlige beretninger
Miniteen, Y-kidz, Y-design, Y’s guys. Der blev spurgt, hvor mange kommer i Y’guys?
Mellem 2 og 14 - i snit 12. Y-design er ramt af medlemsnedgang. Det skyldes til
dels den nye skolereform og måske skiftet fra tirsdag til torsdag. De har været vant
til 20 piger og nu er der 12. De er glade for dem, der kommer.
Unge voksne: vigtigt at der er mange – der er mange nu, det er skønt. Man
kommer, fordi man ikke skal gå glip af noget. Louise Gottenborg og Bente Larsen
fik stor ros for at få gang i unge voksne.
Alle ledernavne blev nævnt – og fik store klapsalver. Hver klub fik en kuvert fra
lederudvalget som tak for det forgangne år (hvad der var i kuverten blev ikke
afsløret på generalforsamlingen). Lederne blev opfordret til at sige til lederudvalget,
hvis de manglede noget.
Klub ?, Voksen Forum, Voksen på tværs, Familieklub’09, Familiemix, Familiemylder
– ingen spørgsmål til disse klubber/afd..
Pkt. 4: Spørgsmål og evt. kommentarer til strukturudvalgenes
beretninger
Arbejdsgiver-, leder-, kommunikations- og økonomiudvalget.
Udvalgene blev præsenteret.

Der blev spurgt økonomiudvalget, om de havde noget ”nyt i ærmet”, når
påskeskrab er gået ud. De havde flere ting, men ville ikke løfte sløret, da der intet
var bestemt endnu.
Lederudvalget har holdt en aften for lederne i Mini-Teen. Lederne skulle møde i
kirkecentret. Her fik de pizza og der blev lavet en aktivitet for dem.
Lederudvalgsmedlemmerne + nogle af disses ægtefæller, var så ledere denne
aften i Mini-Teen. De lavede bolcher og trøfler med børnene.
Nyhedsmail bliver godt modtaget af læserne. Man må gerne sige ting til Louise, der
skal med i nyhedsmail og gerne billeder til hjemmesiden
Tak til Grethe Horshauge, Karin Knudsen og Maria Simonsen(som går ud af
bestyrelsen), Anna Grethe Lund (går ud af lederudvalg)
Pkt. 5: arbejdsdrøftelse
Engagement, frivillighed og synlighed var emnet i år.
Der blev lavs nogle sketches, Derefter debat i 6 grupper om muligheder og ønsker
for Ikast KFUM og KFUK.
Frivillighed; hvordan får vi glæde af alle de ressourcer, som vi har i blandt vores
medlemmer i forening
Alle er en stjerne, alle har et talent
Synlighed: hvordan bliver vi mere synlige, hvordan bruger vi vores medlemskab i
Vores Ikast – kan vi bidrage til fx. musikliv
Spørgsmål i grupperne:
Hvordan kan vi få flere til at være aktive frivillige i foreningen
Hvorfor er jeg frivillig – hvad motiverer mig
Hvordan bliver M&K mere synlig i Ikast?
Ressourceliste – skriv endelig på hvis du kan noget, du vil byde ind med.
Inden drøftelsen gik i gang fortalte Jette Bjerregård, at hun er frivillig leder, for da
hun var ung, var der andre, der var leder for hende. Det giver energi at være leder.
Lederfællesskab er godt. Det har givet mange gode venskaber.
Jens Christian Kirk (præst i Snejbjerg) fortalte, at han er medlem af
hovedbestyrelsen i M&K. Han bruger sine kompetencer der - det er det, han er god
til. Han mener at det gør en forskel, at blive spurgt af en, man ser op til.
Slutdebat for arbejdsdrøftelsen: forslag om spilleaften, sangaften
Der skal uddeles en frivillighedspris. Denne pris uddeles til Sct. Hans og alle kan
indstille en de synes har fortjent det – der blev opstillet stemmebox til forslag.
KAFFE – pålægskagemand – uhm 

Pkt. 6: økonomi: regnskab, budget, kontingent
Kommunen har endnu ikke opsagt sin lejeaftale med KFUM og KFUK om
ungdomsgården, så vi har min. 1½ år at løbe på endnu.
 Regnskab fremlagt og godkendt
 Budget fremlagt og godkendt.
 Kontingent: godkendt.
o 0-29 år: kr. 125
o 30 år og opefter kr.475
o Event: kr. 125,00
Pkt. 7: valg til:
Bestyrelsen:







Grethe Horshauge – på valg – genopstiller ikke
Karin Knudsen – på valg – genopstillede alligevel - valgt
Poul Toftdahl – på valg – genopstiller - valgt
Helle Wedel – ikke på valg
Flemming Staal – ikke på valg
Maria Simonsen – på valg – genopstiller ikke

Nyvalgt; Thomas Østergård (1 år) og Peter Hald Vestergård (1år) Thomas og Peter
deles om 1 plads – Per Jeppesen (2 år)
Suppleanter: 1. supp: Louise Kaufmann 2. supp: Per Haug
Lederudvalg:








Berit Carstens – på valg (2014-2016) genvalgt
Anna Grethe Lund – på valg (2014-2016) genopstiller ikke
Morten Knudsen– ikke på valg (2015-2017)
Tina Riis Hessel – 1 år (2015-2016)fortsætter et år mere
Louise Gottenborg (konsulent)
Jonna Knudsen (2016-2018)
Bestyrelsesrepræsentant

Arbejdsgiverudvalg:
Hans Jørgen Jensen
Lone Boll
bestyrelsesrepræsentant

Økonomiudvalg:







Ole Volsmann – (2014-2016)
Steen Højland – (2015-2017)
Ole Hansen – (2015-2017)
Anders Immersen (kasserer)
Jens Martin og Jytte Gundersen (indsamlingskoordinatorer)
Bestyrelsesrepræsentant

Repræsentantskab for KC
 Ole Volsmann – genopstiller- valgt
 Claus Jensen– genopstiller, hvis der ikke er andre, der vil
 Grethe Horshauge – genopstiller – valgt
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at finde en ny til
kirkecenterbestyrelsen og kirkecenterrepræsentant i stedet for Claus Jensen.
Revisor til foreningens regnskab
 Svend Erik Hansen – genopstiller - valgt
 Tage Østergård - genopstiller - valgt
Pkt. 8: Indkomne forslag
-

Delegerede til landsmødet i november 2016: Delegerede: Per Jeppesen,
Flemming Staal, Peter Vestergård, Thomas Østergård, Poul Toftdahl, Anders
Immersen. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde
evt. manglende delegerede. Louise Kaufmann, Tove Simonsen, Carsten
Gottenborg, Helle Wedel, Karin Knudsen vil muligvis gerne deltage som
landsmødedeltagere.

-

Vedtægtsændringer - § 3.3. ændringer godkendt § 8 ændringer ikke
godkendt § 9.1 stk. ændringer godkendt §9.2 ændringer godkendt §10
ændring godkendt

Rune Hoff lauridsen stiller op som kandidat til HB. Flytter sit medlemskab fra Århus
til Ikast, da han er leder i Mini-Teen og træder ud af distriktsbestyrelsen nu –
godkendt
Pkt. 9: evt.
Bestyrelsen har fået nogle penge til tøj med logo, så KFUM og KFUK bliver mere
synlige, når vi deltager i diverse arrangementer.

Wonderfull days – deltag i det – det bliver godt
Opfordring til at støtte op om ”åben onsdag” - tag din nabo med
Bestyrelsen og afgåede medlemmer fik en stor klapsalve
Fra kirkecenterbestyrelsen blev der sagt tak for hjælp – tak for at KFUM og KFUK er
gode til at bruge lokalerne
Jens Christian Kirk fra hovedbestyrelsen glad for at kunne deltage i
generalforsamlingen, og han glæder sig til at se mange til landsmødet.

