Referat fra Generalforsamling 7.3.2017

Indledning ved Louise Gottenborg
Pkt.
•
•
•

1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Bente Larsen
Referent: Lilian Nielsen
Stemmetællere: Thomas Østergård, Peter Vestergård, Helle Wedel

Generalforsamlingen er rettidig indkaldt og forslag til vedtægtsændring er
også rettidig indkommet.
Pkt. 2: Formandens beretning
Helle Wedel henviste til formandsberetning i ”Foreningsnyt”
og supplerede med en historie.
Spørgsmål til ”åben onsdag”: hvad skal det, er der lavet nogle tanker, er
det lagt ud i et særskilt udvalg? Var det en ide at lave en styregruppe?
(ledergruppe). Svar: det tages med til bestyrelsen.
- 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, Unge voksne, Klub V12,
Voksenforum, Voksen på tværs, Familieklubben 09, FamilieMix,
FamilieMylder og Klub fredag
Klub fredag er for familier med børn under 3 år - 6 familier
Ingen spørgsmål til de skriftlige
Lederudvalget udråbte i bedste Oscaruddelings-stil, vindere til flg.
årgange:
2-6 år: Y-Kidz
2-6 klasse: Miniteen
Piger 5-7 klasse: Y-design
Drenge 6-8 klasse: Y’s-Guys
7-8 klasse: Club Xtreme
Alle ledernavne blev nævnt – og fik store klapsalver. Hver klub fik en
kuvert fra lederudvalget som tak for det forgangne år
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Pkt. 4: Spørgsmål og evt. kommentarer til strukturudvalgenes
beretninger
Arbejdsgiver-, leder-, kommunikations- og økonomiudvalget.
Økonomiudvalget: kommenteret på at de har haft travlt med
Ungdomsgårdens fremtid.
Lederudvalget: Tove Simonsen fortalte, at lederne i Y-design blev ”kuppet”
– at de i stedet for en klubeftermiddag, var på Cafe Magnus og bagefter
på besøg hos væveren Lene Abildgård Knudsen –
lederudvalget ”passede” pigerne imens.
Arbejdsgiverudvalget: ingen kommentarer
Kommunikationsudvalget: ingen kommentarer
Udvalgene blev præsenteret.
Info fra hovedbestyrelsen ved Rune Hoff Lauridsen: Hovedbestyrelsen
arbejder med det konstante: at møde behov i samfundet på et kristent
grundlag.
Det aktuelle: vision 2025 – nå ud til flere og nye målgrupper, tilbyder
aktiviteter der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn
og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i
forhold til både trosliv og samfundsliv.
Arbejdet med aktivitetsprofiler: lokale aktivitetsmiljøer, festivaler og lejre,
globale fællesskaber
Pointer: vi er til for børn og unge. 30+ velkomne som ”medskabere”.
Kristendom skal ikke være teoretisk, men relevant for børn og unge.
Tanker der kan sættes i gang i foreningen: Hva’ så nu? Hvordan bliver
den kristne tro relevant for børn og unge i 2017. Hvad skaber det gode
møde mellem børn og unge og den kristne tro? Hvordan kan det nye og
letforståelige formål være med til at invitere nye målgrupper med?
Materialer: videoer: Mellem linjerne – især 2:8
Plakat med vision 2025 og formål
Louise fortalt om det hun arbejder med:
- Unge Voksne skal udvikles - de eget udvalg. 30-35 stk. på listen – 1520 hver gang – er til stede i huset når de har møde, men de er ret
godt selvkørende. Der er de sidste 2 år sendt mange breve ud – 80
unge – for at informere om dette tilbud. Fortsætter med det –
sender brev til dem som er på efterskoler og dem, som er medlem,
men ikke kommer i unge voksne
- Administrativt, mail, facebook, meget i foreningsnyt, kontaktperson
til div. instanser, deltager i/ hjælper i klubberne – med fast i Y-Kidz,
med i mange udvalg.
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-

Med til bestyrelsesmøder, mange andre møder.
Samarbejder med Vores Ikast, præster
med til at planlægge/udvikle kursus for nye frivillige

Glad for samarbejdet med alle de frivillige - tak for det.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Forslag til ændringer af foreningslove for KFUM og KFUK i Ikast.
Bestyrelsen havde udarbejdet og omformuleret vores foreningslov –
mange ting står i grundloven for KFUM og KFUK i Danmark
og er derfor også gældende for os.
Poul Toftdahl stod for en grundig fremlæggelse – det har været et stort
arbejde
Skriftlig afstemning – samlet pakke: 31 afgivne stemmer – alle stemte for
☺
Tak for bestyrelsen til det store arbejde
Hovedbestyrelsen skal arbejde med udformningen af en ny lederaftalen.
KAFFE – pålægskagemand – uhm ☺
Pkt. 6: arbejdsdrøftelse
Bestyrelsen valgte at droppet punktet p.g.a. den fremskredne tid.
Pkt. 7: 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
o Velkomstmedlemskab: kr. 125,00
Anders Immersen opfordrede til, at vi bakker op om
pengerejsningsprojekter
Jens Martin Gundersen fortalte om pengerejsningsprojektet: julemærker:
hvert ark koster 30 kr., hvor vi får det halve beløb. De foreninger, der har
været aktive i salget, vil blive særlig tilgodeset, når overskuddet fordeles.
Der var forslag til at lade kontingentstigning for voksne stige. Her
opfordrede udvalget at man i stedet gav mere til konsulentindsamling.
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Økonomiudvalget: Ungdomsgården tager meget tid. Status lige nu;
indtægt på kr. 200.000 forsvinder i sommeren 2018, nu når Kommunen
har opsagt lejeaftalen. 2 uafhængige iværksættere vil gerne starte
institution – de har til 1/6 til at fremlægge projekt. Lovet at vi ikke går ud
og lover lokalerne til andre. Har løbende kontakt til iværksætterne. Fået
lavet udkast til lejekontrakt. Kontakt med kommunen om
afleveringsstandard – vi har fin kontrakt. Tak til udvalget for det store
arbejde der bliver lagt i det.
Tænk ud af boksen – økonomiudvalget vil gerne sikre denne indtægt
Går efter at udleje Ungdomsgården.
Pkt. 8: valg til:
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•

Per Jeppesen – ikke på valg
Karin Knudsen – ikke på valg
Poul Toftdahl – ikke på valg
Helle Wedel – på valg – genopstiller ikke
Flemming Staal – på valg – genopstiller - valgt
Thomas Østergård og Peter Vestergård – på valg – genopstiller ikke

Nyvalgte:
• Lars Riis Hessel
• Lilian Nielsen
Suppleanter:
• 1. suppleant: Louise Kaufmann
• 2. suppleant: Kristina Fjordbak
Lederudvalg:
•
•
•
•
•
•

Berit Carstens – ikke på valg (2016-2018)
Morten Knudsen– på valg (2017-2019)
Tina Riis Hessel – (2017-2019)
Louise Gottenborg (konsulent)
Bestyrelsesrepræsentant
Jonna Knudsen – ikke på valg (2016-2018)

Arbejdsgiverudvalg (udpeget):
• Hans Jørgen Jensen
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• Lone Boll
• Bestyrelsesrepræsentant
Økonomiudvalg:
•
•
•
•
•
•

Ole Volsmann – (2014-2016)
Steen Højland – (2017-2019)
Ole Hansen – (2017-2019)
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. 9: evt.
Rune: der er Nordisk lejr 8.-18. juli – 12-16 årige – forgår på Island – tager
rundt på Island i 4 dage og herefter mødes med andre unge fra de
nordiske lande på en ø. Det koster kr. 6000. Der er unglederkursus for
de 17-18 årige på Nordisk lejr.
Morten Knudsen lederudvalget: mangler nye ledere
Husk at tilmelde til forårsfest
Køb billetter til Ikast musik liv gennem Ikast KFUM og KFUK
Sælger Honning – smager godt – opfordret til at lave en lille bod til
forårsfesten

