Referat af generalforsamling tirsdag d. 13. marts 2012
Indledning ved Tove
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Karin Knudsen
Karin Knudsen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet
Referent: Lilian Nielsen
Stemmetællere: Henrik Fjorback og Karsten Gottenborg
2. Formandens beretning
Tusind tak for sidst (forårsfest). Vi har mange forskellige talenter i
foreningen. Vi har afviklet Konfi-Ikast, hvor 75 unge konfirmander deltog. Der
var mange hjælpere – både medlemmer og fra kirkerne og Y-mens. Dette
arrangement havde til formål at gøre M & K mere synlig og for at
Vise teenagere hvad KFUM og KFUK kan, TAK til alle der deltog. Gentages i
efteråret 2012. Tove har ydet en kæmpe indsat i foreningen. Hun har været
med til at uddanne unge til netværkspiloter. Mange af de unge engagerer sig
og det er ikke kun lokalt men også i distriktet, det er rigtig godt og flot og det
er vi i foreningen stolte af. Bestyrelsen har sagt JA tak til at være med i et
Foreningsudviklingsprojekt, hvor der bliver tilkoblet en konsulent som
sammen med en masse fra foreningen skal prøve at finde ud af hvad vi vil i
Ikast. I torsdags 60 medlemmer fra Midtjylland til debat om hvor M og K
”skal hen”. Vigtigt at vi kommer mange af sted til landsmøde til november.
Tak til Tove; hjælper alle i foreningen. Tak til Finn Rindom; 2 år som kasserer.
Tak til Anders Immersen; overtager kasserjobbet. Store sus i det kommende
år: børnefestival, teen-event, børnesommerlejr, teensommerlejr, cykelrally,
konfiikast, sct. Hans fest.
Ingen spørgsmål til skriftlig beretning.
3. Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til klubber og
afdelingers skriftlige beretninger.
Der var ingen spørgsmål til skriftlige beretninger.
Alle ledere blev kaldt frem og hver klub fik en kuvert med et eller andet i .
Club T: ca. 14 unge, Y-design ca. 15 piger, club A-mok 5 børn, Mini-Teen: ca.
15 børn 15-20 børn.
4. Spørgsmål og evt. kommentarer til strukturudvalgenes beretninger
Udvalgene blev præsenteret via powerPoint
Ingen spørgsmål
5. Arbejdsdrøftelse
Vi har sagt ”ja” til at deltage i et projekt ”forening i udvikling”.
Arbejdsdrøftelsen skal betragtes som en igangsætning af udviklingsprocessen
Der blev vist en masse billeder fra M & K
Gitte Sandberg (udviklingskonsulent) er tilknyttet Ikast M & K i hele
processen.
Der skal afholdes en visionsaften. Det tager 15-16 måneder med
udviklingsprocessen. Der er 10 foreninger med i projektet indtil videre.

Arbejdsdrøftelsen blev afviklet som pressemøde, hvor vi alle var journalister,
Der var 4 ”grupper”: Og alle deltagere skulle stille hinanden spørgsmål som:
Hvem er vi, hvad kan vi, udvikling, fremtiden.
De forskellige svar blev afleveret til bestyrelsen, så de har noget at arbejde
videre med. I stikord lød det således.
Hvem er vi: der er mange tilbud for børn og unge, stærk fællesskab, plads til
forskellighed, blive bedre til at mødes. Finde ud af, hvad vi vil.
Hvad kan vi: det er et sted uden konkurrence, del af et større fællesskab
Udvikling: ja til udvikling, følge med tiden, tænke nyt også elektronik, blive
mere synlige, nå ud til flere, blive landskendte (hvad M & K er). Skal man
samles om et koncept f.eks Y-design.
Fremtiden: har en god forening, holde fast i ting der samler foreningen f.eks.
forårsfest og sct. Hans, gerne være som i dag, passe på at det ikke bliver
indspist, få børnene fra familieklubber over i de andre klubber, arbejde med
”Unge voksne”, tænke mere ind i om der skal være en leder i unge voksen,
konfi-ikast ikke så stor fordeles over året i 4 dryp. Vi skal være tror mod dem
vi er.

KAFFE – Pålægskagemand m.m.
6. Økonomi, regnskab, budget, kontingent
Økonomi:
Regnskab: gennemgået af Finn Rindom og godkendt
Budget: gennemgået af Lars Hessel og godkendt
Kontingent forhøjelser:0-12 år: 175 kr. 13-19 år: 200 20-29 år: 330 fra 30
år: kr. 625
Satserne er lig med det vi som forening skal betale til landsbevægelsen.
7. Valg til bestyrelsen, lederudvalg,, arrangementsudvalg, økonomiudvalg,
repræsentantskab for KC, revisor til foreningens regnskab
Bestyrelsen:
På valg:
Grethe Horshauge – genopstiller - valgt
Henrik Fjordbak – genopstiller ikke
Karsten Gottenborg – genopstiller ikke
Ikke på valg:
Esben Hansen
Helle Wedel
Margrethe Vestergaard
Nye kandidater:
Torben Lynderup - valgt
Anette Kold – valgt
Bestyrelsen finder selv suppleant

Den nye bestyrelse ser sådan ud:
Helle Wedel (2011-2013), Esben Hansen (2011-2013), Margrethe
Vestergaard (2011-2013), Grethe Horshauge (2012-2014), Torben Lynderup
(2012-2014) Anette Kold (2012-2014)
Lederudvalg:
På valg:
Louise Gottenborg – genopstiller ikke
Anna Grethe Lund – genopstiller - valgt
Ikke på valg:
Flemming Staal
Jonna Knudsen
Nye kandidater:
Ninna Bækgaard – ny valgt
Det nye lederudvalg ser således ud:
Flemming Staal (2011-2013), Jonna Knudsen (2011-2013), Anna Grethe Lund
(2012-2014), Ninna Bækgaard (2012-2014), Tove Simonsen (konsulent) og 1
bestyrelsesrepræsentant
Arrangementsudvalg:
På valg:
Berit Carstens: genopstiller - valgt
Else Rasmussen: genopstiller valgt
Hanne Jensen – genopstiller ikke
Ikke på valg:
Ruth Munk Jensen
Lilian Nielsen
Ny valgt: Bente Tolstrup
Arrangementsudvalget må gerne finde det manglende medlem. Bestyrelsen
arbejder med på at finde en.
Det nye arrangementsudvalg ser således ud:
Ruth Munk Jensen (2011-2013), Lilian Nielsen (2011-2013), Berit Carstens
(2012-2014), Else Rasmussen (2012-2014) Bente Tolstrup (2012-2014) og 1
bestyrelsesrepræsentant
Økonomiudvalg:
På valg:
Simon Simonsen – genopstiller ikke
Ole Volsmann – genopstiller - valgt
Ikke på valg:
Anne Birthe Vestergaard
Sten Højland
Det nye økonomiudvalg ser således ud:
Anne Birthe Vestergaard (2011-2013), Sten Højland (2011-2013), Ole
Volsmann (2012-2014), Lars Hessel (indsamlingskoordinator) og Anders
Immersen (kasserer).

Repræsentantskab for KC:
Ole Volsmann – genopstiller - valgt
Claus Jensen – genopstiller - valgt
Grethe Horshauge – genopstiller – valgt
Udpeget af bestyrelsen:
Grethe Horshauge
Søren Riger
Solvej Østergaard
Revisor:
Karin Knudsen – genopstiller - valgt
Finn Rindom – opstiller - valgt
Repræsentanter på Hestlund
Ninna Bækgaard – Trækker sig som suppleant
Jørgen Markussen – genopstiller - valgt
Claus Jensen – genopstiller - valgt
Suppleanter: Gunnar Haug – genopstiller men som repræsentant - valgt
Kurt Tolstrup – genopstiller ikke
Nyopstiller:
Tove Simonsen – valgt (suppleant for Jørgen Markussen)
Karsten Gottenborg – valgt (suppleant for ??)
Ninna Bækgaard – valgt (suppleant for ??)
Repræsentanter på Hestlund ser således ud:
Jørgen Markussen, Claus Jensen, Gunnar Haug
Suppleanter på Hestlund ser således ud:
Tove Simonsen, Karsten Gottenborg, Ninna Bækgaard
8. Indkomne forslag
6 delegerede til landsmøde 16.-18. november 2012.
Henrik Fjorback, Flemming Staal, Jette Bjerregaard, Kristina Fjorback,
Margrethe Vestergaard (hvis hun er i DK på det tidspunkt),
Bestyrelsen får bemyndigelse til at finde 1 delegeret samt suppleanter for evt.
afbud.
Vi kan indstille 1 person til hovedbestyrelsen.
Bestyrelsen bemyndiges til at opstille evt. kandidater til hovedbestyrelsen.
9. Evt. – vigtige datoer
Sponsorrally 15/9 (næsten sikker)
Medarrangør af koncert 7/12 med Oslo Gospel Choir
Fælleskørsel til Teen-event – se distriktets hjemmeside
Fælleskørsel til børnefestival – der kommer mail fra Tove herom
Der mangles køkkenhjælp og ledere til børnesommerlejr. Man behøver ikke at
komme hele ugen. Børnesommerlejr afvikles i uge 27. Anders og Mette hører
gerne fra nogen
Voksen på tværs d. 15/3

