KFUM og KFUK i Vejle 2011
Formandens beretning.
Bestyrelsens arbejde.
Endnu et år i foreningens historie er passeret og hvad har vi så bedrevet og hvor er vi på vej hen?
I bestyrelsesarbejdet har vi forsøgt at indrette os efter, at 3 bestyrelsesmedlemmer er involveret i
hovedudvalg i forbindelse med Børnefestival 2012 her i Vejle. Det har naturligvis sat sit præg det
forgangne år, men ellers har vi forsøgt at holde det lidt udenfor de ordinære møder. Men
ambitionsniveauet har ligget derefter.
Vision for 2011 og frem.
Efter sidste års generalforsamling og konstituering af bestyrelsen, startede vi ud med en
visionsaften, som vi plejer. Hvad skal vi prioritere at arbejde med det kommende år og fremad?
Denne visionsaftens oplæg bestod af hovedtrækkene fra oplægget til årets arbejdsdrøftelse. Her en
lille opfriskning:
-

Bibelgrupper er meget lidt synlige.
Hvad gør vi med de grupper for hvilke, der ikke findes en klub?
Fællesskabet er den primære årsag til at samles. Samsang er vigtig. Vi har fælles base og respekt
for hinandens liv med kristendom.
Vi skal sikre os at klubberne har de rammer, som de har behov for – for de kommer ikke til
generalforsamlingen.
Det er det fælles grundlag, de fælles holdninger og de fælles værdier, der bringer os sammen –
og det vil vi gerne give videre til vore børn.
Hvad med at gøre som i Kolding og lave en kæmpe fælles foreningsdag på en efterskole?
Facebook er nok stadig til de yngste medlemmer. SMS er nok stadig det bedste til de "voksne".

På baggrund af oplægget delte vi dem yderligere op og endte ud med en prioritering:
Højeste prioritet fik:
- Vi skal sikre os, at klubberne har de rammer, som de har behov for – for de kommer ikke til
generalforsamlingen og beder om det.
Laveste prioritet fik:
- Vi vil benytte elektroniske medier som Facebook og SMS. Men vi er klar over, at man løbende må
holde sig orienteret om, hvilke medier der yder mest information og når lettest ud til medlemmerne.
Klubberne skal have de rammer, de har behov for. Her tænkes blandt andet på bestyrelsens besøg i
klubberne. Vi skal føle efter, hvordan det går i klubberne og hvor vi kan støtte op.
Der er købt meget udstyr de sidste år, for det har jo været prioriteret i længere tid. Vi har affundet os
med, at vi ikke har eget hus i midtbyen, men udnytter de nuværende rammer.
Det prioriteres, at der skal være et klubarbejde og bestyrelsen støtter op som den skal. Vi forsøger at
sikre, at der er midler til rammer og uddannelse, Højen Hule er renoveret osv. Vi skal kunne se
hvad klubberne har behov for.
Vi skal være opmærksomme på at børne- og især teen klubben er foranderlige. Lederne rejser ofte,
så vi skal forsøge at sikre, der løbende kommer nye kræfter til. Det kræver en finger på pulsen. Vi
skal lade klublederne være ledere og friholde dem fra "kedelige" opgaver – som for eksempel at
sidde i bestyrelsen (ikke at det er kedeligt!).
Vi skal hele tiden forsøge at skubbe på, at alle tager del i foreningens aktiviteter, for hvis der ikke
konstant kommer nye til, så går det galt på et tidspunkt.
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Konklusionen på mødets visions-diskussioner:
1. Hjemmesiden skal være let at gå til og klar for nye medlemsaspiranter. Der skal man også
kunne finde en koordinator som kan henvise til fx en bibelgruppe – altså hvis en gruppe er
interesseret i at blive flere.
2. Ny klub - Foreningsaften på tværs – det nye voksenarbejde. Vi sætter ikke en masse i gang for
at starte Unge Voksne – men henviser til "På Tværs".
3. Foreningsweekend er en god idé, men skal ikke laves før efter Børnefestivalen 2012.
Er visionen så lykkedes for os? Ja – det er den! Men helt ikke færdig.
Hjemmesiden.
Vera og Søren Sørensen har overtaget arbejdet med Højen Hule efter Svend Simonsen pr. 31/122011. Det er rigtig dejligt, at de vil overtage opgaven og ikke mindst nu, hvor der er godt gang i
udlejning af hytten. Søren har derfor opsagt sin stilling som webmaster og redaktør for Det
Centrale/nyhedsmail. Den nye koordinator/webmaster for hjemmesiden er nu overtaget af Anne
Hørlyck Clemmensen. Det Centrale er overgået til nyhedsmail – og det er ikke forløbet
tilfredsstillende. Vi – bestyrelsen – er klar over, at noget information ikke er kommet frem til
medlemmerne som det burde. Så på hver dagsorden er der nu tilføjet et fast punkt, der omhandler
info til nyhedsmail. Der skulle derfor komme et mere kontinuerligt flow i 2012 – naturligvis også
afhængigt af aktivitetsniveauet.
Vi bør kigge på hjemmesiden, hvad angår beskrivelse af de forskellige klubber. Det er en vigtig
informationskilde for tilflyttere og medlemmer. Hjemmesiden er vores ansigt udadtil – så vigtigt,
den er en overskuelig og forståelig hjemmeside, som let forstås af udefrakommende
medlemskandidater. Til dette års generalforsamling, vil vi se lidt mere på det.
Ny klub.
Voksenarbejdet har haft vanskelige vilkår og aftagende mødedeltagere. Voksenarbejdet kunne
forsøges gentænkt for at få flere til at deltage. Et navneskift er ikke tilstrækkeligt. Idé fra Kolding:
"Aftener på tværs", kunne tænkes sammen med samsang. Nuværende program er jo faktisk mægtig
fint. Det er vigtigt, at man kan være sammen med nogen, man kan føle fællesskab med. Men det har
vist sig, at Voksen arbejdet går imod lukning med udgangen af forårssæsonen 2012. Så noget nyt
skal tage over. Vi nedsatte et udvalg, som skulle arbejde videre med at danne en ny klub. Der skal
være tilbud til dem, der nu er en del af Voksenarbejdet – og attraktiv for dem, som ikke længere er
oplagte til at komme i en familieklub, fordi børnene er rejst hjemmefra, eller ikke længere ønsker at
deltage. Her tænkes naturligvis på Fredagsmylder men også MOK-familien.
Arbejdet er stadig ikke færdiggjort – men godt i gang. Navnet for klubben bliver: "På Tværs". Det
kan man lægge en del tolkning i og det er også meningen. Planlagt opstart vil være i august i 2012.
Vi vil lægge programaftner på torsdage ca. hver 2. måned til en start. Så må vi se, om der bliver
efterspørgsel efter flere aftner. Vi kan allerede nu afsløre, at vi får besøg af Henrik Stubkjær fra
Folkekirkens Nødhjælp – da han blev forhindret i at besøge os til generalforsamlingen.
Samarbejde med Nørremarkskirken.
I ungdomscentret har MOK-mix-lokalet fået en gennemgribende renovering, så det nu kan
anvendes til mere kunstneriske aktiviteter. Kirken vil bruge lokalet til undervisning af konfirmander
og minikonfirmander i dagtimerne – når vi ikke bruger lokalet alligevel. Til gengæld bliver der fyldt
op med lækre materialer, vi må bruge af, alt det vi lyster. Samtidig kan vi nyde de nye fine
omgivelser. Samarbejdet med kirken er vigtig for os – og ikke mindst for kirken. At vi – som
KFUM og KFUK forening har klubber med børn og unge i nær kontakt med kirken, er et stort plus
for Nørremarkskirken. Der er ikke mange kirker rundt i byen, der kan prale af et lignede
samarbejde. Det er godt for os og godt for dem og det må vi alle gerne være stolte af og værne om.
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Økonomisk støtte
Vi vil gerne minde om muligheden for økonomisk støtte til kurser og ledertræning. Alle, der ønsker
at deltage i sådanne aktiviteter, kan få alle kursusudgifter dækket. Det har vi heldigvis gjort brug af
i det forgangne år. Vi har haft unge på bl.a. Kursus 11 i Vildbjerg i efteråret og det glæder vi os
over. Vi vil rigtig gerne modtage flere ansøgninger om kurser eller andet. Vi er klar med penge og
hjælp til at søge kommune, Y'smen, m.m. Der kommer ansøgninger om tilskud til rejser,
voluntørjob m.m. og vi behandler det hele fra gang til gang og forsøger at behandle alle retfærdigt.
Vi håber til gengæld, det giver afkast i form af foredrag og besøg i klubberne. Det er jo spændende
at høre om bagefter.
Der er også rigtig mange klubber, som har benyttet sig af Højen Hule. Det koster også lidt i
regnskabet. Men lækkert at se effekten af en renoveret hytte – det havde den positive virkning, vi
havde håbet på. Så bliv endelig ved med at bruge den.
Foreningsarrangementer.
Vi må ikke glemme nogle af de større sus, vi har haft i løbet af året. En voksenfest i foråret med
lækker mad, musik, sang og fortællinger v. Hans Ulrik Gräs og Jan Bo Jensen. En foreningsfest i
november med foredrag v. forstander på Tommerup Efterskole, Jacob Carl Christensen. Det var et
dejligt gensyn for en stor gruppe unge! De mindste fik en finurlig rejse rundt i verden med Camilla
og Nikolaj Hansen fra Toftlund. Stor ros til festudvalg for arrangementerne.
Medlemstal
Medlemstallet i 2011 i forhold til 2010 er status quo. Aldersfordelingen er ganske vist forskudt.
Aldersgrp.
0 – 12 år
13 – 19 år
20 – 29 år
30 og op
I alt

31/12-2010
66
53
17
109
245

31/12-2011
68
49
15
113
245

Til alle ledere rundt i klubber og udvalg, vil vi gerne fra bestyrelsen sige tak for indsatsen. Uden jer
kunne alle de ting, vi har i gang ikke lade sig gøre. Tak for det.
Vi ved, der står en stor medlemsskare, som ikke er bange for at trække i arbejdstøjet. Det er godt at
vide, når en børnefestival står for døren her i Vejle. En stor tak til alle medlemmer, der gør det
muligt: At børn og unge skal vide de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem.
På bestyrelsens vegne
Ruth Homann

3

