Referat fra Generalforsamlingen
06.03.2018 i Ikast Kirkecenter
Indledning ved konsulent Birgitte Nytrup
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
● Dirigent: Helle Wedel
● Referent: Lilian Nielsen
● Stemmetællere: Per Jeppesen og Birgitte Nytrup
Pkt. 2: Formandens beretning
● Det er en forening, hvor der sker noget, der er plads til flere. Der er sket meget – især
på konsulentsiden. Dejligt at mange benytter sig af vores mange tilbud – det betyder
meget for foreningen. Glade og stolte over. Tak til den enkelte. Vi har tilbud til vores
”egne” – vi har også tilbud til andre f.eks. Konfikast, Sct. Hans fest på
Ungdomsgården. Vi har også plads til de børn, der ikke spiller bold.
● Tak for indlæg til det nye foreningsblad ”VI ER KFUM og KFUK i Ikast” – et stort
arbejde – det er flot – TAK Poul. Det er et blad, der skal vare hele året. Udover vores
egne klubber er vores mange støttere og samarbejdspartnere omtalt i bladet.
● Økonomiudvalget har arbejdet meget med Ungdomsgården
● Konsulenter – Louise, Marlene, Birgitte – der er brugt mange timer på stillingsopslag,
læse ansøgning, jobsamtaler osv. Dejligt at I tager godt imod vores konsulenter.
Birgitte havde 2 dags overlap med Marlene – dejligt for dem begge to. Birgitte går til
jobbet med krum hals – bare giv opgaver til hende.
Ingen spørgsmål til Karin Knudsen – beretning godkendt.
Pkt. 3: Præsentation af ledere og kontaktpersoner og spørgsmål til klubber og
afdelingers skriftlige beretninger
Familiemylder, Familie Mix, Familieklub ’09, Klub Fredag, Unge Voksne, Voksen på tværs,
Voksen Forum, Mini-teen, Y-design, Y’s-guys
Miniteen – har en skøn flok børn – hovedparten er fra Hyldgårdsskolen, gode til at tage
kammerater med. God stor flok ledere – kunne godt bruge nogle yngre ledere
Y-design: pigerne er godt lederbemandet, det er klubben pigerne ikke vil hjem fra, kreative
ting, har det sjovt med det. Klubben er nu 13 år. 12 piger kommer fast
Y-guys: opstarter 25/4 – drengene er fri for at køre med lys på cyklen, når de først starter
der – en klub drengene heller ikke vil hjem fra. Der er gået godt 12 hver gang – mangler en
leder.
Morten Knudsen fra lederudvalget fandt 3 pokaler (lavet i lego) frem –
til verdens bedste ledere i Miniteen
til verdens bedste ledere i Y-guys
til verdens bedste ledere i Y-design
Alle ledere fik klapsalver
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Pkt. 4: Spørgsmål og evt. kommentarer til strukturudvalgenes
beretninger
4.1. Økonomiudvalget: Ole Volsmann, Steen Højland, Ole Hansen, Anders Immersen,
Jens Martin Gundersen, Jytte Gundersen, Lars Hessel
Øvrige kommentarer fra udvalget: 140.000 kr. fra givere, Ungdomsgården, squaredance
4.2. Lederudvalget: Tina Riis Hessel, Morten Knudsen, Berit Carstens, Jonna Knudsen,
Birgitte Nytrup, Flemming Staal
Øvrige kommentarer fra udvalget: snakker en del ledere, kaffe på kontoret
4.3. Arbejdsgiverudvalget: Hans Jørgen Jensen, Kristina Fjorback, Lilian Nielsen
Øvrig kommentar fra udvalget: Nyt navn til udvalget – ikke besluttet endnu
4.4. Kommunikationsudvalget: Bjarne Benner Svendsen, Birgitte Nytrup, Per Jeppesen,
Poul Toftdahl.
Øvrige kommentarer fra udvalget: vil gøre foreningen synlig, være relevante, være
forståelige
Repræsentanter for Ikast KFUM og KFUK:
Hestlund Efterskole: Gunnar Haug, Jens Veng, Karsten Gottenborg, Lene Toftdahl
Nøvlingskov Efterskole: Claus Skov Jensen, Torben Andersen, Tove Simonsen (distriktet),
Pkt. 5: Arbejdsdrøftelse
Vores tidligere konsulent Marlene Larsen fortalte om sin oplevelser fra børneklub og
teenklub, hun har fået værdier med herfra. Brugt dette fundament på efterskolen. Intet kan
rive foldede hænder fra hinanden. Det er så vigtigt, hvad klublederne gør for børnene i
klubberne. I giver vilde aftryk. Der er noget over det kristne fællesskab i KFUM og KFUK –
også i familieklubberne. Møder mennesker som de er. Vi er en ressourcestærk gruppe. Lige
meget hvad vi gør, bare vi gør det sammen – har et fællesskab. Husk at smile.
Hvad er behovet i Ikast?
En af videoerne fra ”Mellem linjerne” vision 2025 blev afspillet.
Inden kaffen informerede hovedbestyrelsesmedlem Rune Hoff om, hvad de arbejder
med i hovedbestyrelsen.
Landsmøde XX fortalte om hvor svært de unge har det – kan beskrives med 2 ord:
generation
præstation.
Koncept-klubberne: teensing – Ikast har Y-design og Y-guys
Samarbejde med folkekirken – nogle steder kender folkekirken ikke KFUM og KFUK.
I Holstebro er lederne fra børneklub inviteret til at deltage de 2 sidste gang til
minikonfirmand, hvor de står for aktiviteten – de trækker nye børn til klubberne ved dette.
Kan vi presse på for at komme mere med i kirkernes arbejde?
KAFFE – is med Spangsberg flødeboller
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Pkt. 6: økonomi: regnskab, budget, kontingent
6.1. Regnskab – fremlagt - overskud i resultatopgørelsen på 71.562,00 kr. – godkendt
6.2. Budget – fremlagt – underskud på 122.480,00 kr. - godkendt
Der blev spurgt til Ungdomsgårdens fremtid. Der er en potentiel lejer. Kommunen skal
tilbagelevere Ungdomsgården tilbage i en god stand. Bygningsrapport lavet. Vores krav er
afleveret til kommunen. Vi har lagt op til en pose penge fra kommunen og så udfører vi selv
arbejdet. Dette går vi efter og det gør kommunen også. Der skal være møde igen om beløb.
Der er lagt op til at kommune betaler husleje fra 1/7 – 30/9, da de bruger bygningerne frem
til 30/6 og bygningerne kan derfor ikke blive tilbageleveret i god stand, når vi overtager
bygningerne pr. 1/7.
Udvalget vil gerne bruge frivillige til at renovere Ungdomsgården.
Hvor tålmodig er en lejer? Vi vil gerne lave kontrakt nu, så vi er klar. Det er vigtigt for en
kommende lejer at vide, hvor meget vi renoverer og hvor meget han selv skal putte i
bygningen. En evt. kontrakt bliver for 10 år. Der bliver lagt i kontrakten, at vi som forening
kan låne bygningerne til foreningsarrangementer.
Vi kan evt. sælge ungdomsgården, hvis udlejning går galt.
Den potentielle lejer vil lave vuggestue og børnehave
Der blev spurgt om KFUM og KFUK får nogen med i en evt. bestyrelse? Svar: nej.
6.3. Kontingent:
0-29 år: 125 kr. pr. år
30 år og derover: 475,00 kr. pr. år
Velkomstmedlemskab: 125,00 (1 gang)
Bestyrelsen overvejer at nedsætte et selvstændig udvalg, der skal undersøge nye
muligheder for kontingentopkrævning fra 2019. bl.a. for at sikre at flere af alle vores
”brugere” bliver medlemmer, og samtidig lette administrationen for klubber og forældre til
klubbørn.
Der blev påpeget at opkrævning følger kalenderåret – klubberne har opstart efter
sommerferien. Et velkomstmedlemskab kan kun benyttes 1 gang.
Pkt. 7: valg til:
7.1. Bestyrelsen
Per Jeppesen – på valg – genopstiller ikke
Karin Knudsen – på valg – genopstiller - valgt
Poul Toftdahl – på valg – genopstiller - valgt
Lars Hessel – ikke på valg
Flemming Staal – ikke på valg
Lilian Nielsen – ikke på valg
Nyvalgt; Kristina Fjorback
Suppleanter: 1. supp: Per Haug 2. supp: Tove Simonsen
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7.2. Lederudvalg
Berit Carstens (2016-2018) – genopstiller - valgt
Jonna Knudsen (2016-2018) – genopstiller - valgt
Morten Knudsen (2017-2019)
Tina Riis Hessel (2017-2019)
Birgitte Nytrup (konsulent)
Bestyrelsesrepræsentant
7.3.a. Økonomiudvalget
Ole Volsmann (2016-2018) – genopstiller - valgt
Steen Højland – (2017-2019)
Ole Hansen – (2017-2019)
Anders Immersen (kasserer)
Jens Martin og Jytte Gundersen (indsamlingskoordinatorer)
Bestyrelsesrepræsentant
7.3.b. Godkendelse af revisorer
Svend Erik Hansen - godkendt
Tage Østergård - godkendt
7.4. repræsentanter til Kirkecentret
Ole Volsmann – ønsker at fortsætte
Grethe Horshauge – ønsker at fortsætte
Simon Simonsen – ønsker at fortsætte
Henrik Nielsen – genopstiller ikke
Solvej Østergaard – genopstiller ikke
Claus Skov Jensen – ønsker at fortsætte
Gunnar Haug ny repræsentant
Bestyrelsen ønsker at få en repræsentant i Kirkecenteret - godkendt
Næste år bliver der valg til kirkecenterrepræsentantskabet
Pkt. 8. Indkomne forslag
8.1. Delegerede til Landsmøde i november
Pr. 31/12 2017 var vi 303 medlemmer – d.v.s. at vi har 7 delegerede.
Følgende ytrede ønsker om at være delegeret: Poul Toftdahl, Jette Bjerregård, Rune Hoff,
Lars Hessel, Per Jeppesen, Flemming Staal, Anne Simonsen, Tove Simonsen, Anders
Immersen, Laura Jensen.
Bestyrelsen har fået mandat af generalforsamlingen til at finde delegerede til landsmødet.
Nogle steder bruger de ikke deres delegerede – vi kan måske få af dem.
8.2. opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen
Rune Hoff fortalte om hvad de laver: kontakt til de forskellige udvalg, arbejdet med
vedtægter, fokus: arbejde for børn og unge, klima og bæredygtighed.
Udfordringer: nogle fra bestyrelsen er stoppet
Opfordrede til at få flere til at stille op
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Nyt projekt: International projekt Cameroon og Sydafrika – skal godkendes
på landsmøde
Rune Hoff genopstilles af generalforsamlingen
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at kunne finde flere kandidater til
Hovedbestyrelsen
Pkt. 9. evt.
● Sæt kryds i kalenderen den 3. juni, hvor vi skal indvie ”Hjertet”
● 8.-10. juni er der squaredance-stævne i Ikast. Økonomiudvalget har lovet at finde
hjælpere – fra fredag – søndag. Vi får en god skærv her.
● Miniteen forbereder Børnefestival – alle børn, der skal deltagere til børnefestival, er
velkomne i morgen d. 7/3. Onsdag i næste uge afholdes der for-fest – vi øver
festivalsang.
● Flemming er kommet i Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune. FOU
bestyrer 10.000.000 kr. til foreninger.
● KFUM og KFUK har solgt julemærker for Y-mens for 1. gang. Der kommer
julemærker igen – overskud på 100.000, hvor vi får del i overskuddet.
● Vi skal sælge julemærker + til/fra mærker igen i 2018.
● Opfordrede Y’s-men’s til at finde noget, der fremover kan sælges på et andet
tidspunkt – i stedet for i den mørke tid. Forslag om kirkefrokost og salg herefter.
● Fantastik flot arbejde til det nye foreningsblad ”VI ER KFUM og KFUK i Ikast”
● Har bestyrelsen tænkt på den nye persondatalov? Vi får hjælp fra landsbevægelsen
– vi arbejder med det.
Helle Wedel takkede for god ro og orden
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