Referat fra ordinær generalforsamling i KFUM og KFUK i Vejle
Torsdag d. 23. marts 2017
Indledning ved: Ruth Homann
Emnet var: Lignelsen on det store festbud. At tænke over hvad man fylder sit liv med.
Dagsorden til Generalforsamlingen 2017:
1 Valg af dirigent og valg af referent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse eller anden
beslutning
4 Revision af vedtægter. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan ses på
hjemmesiden vejle.kfum-kfuk.dk
5 Arbejdsdrøftelse. Morten Hougaard Sørensen, kristendomskonsulent i KFUM og
KFUK i Danmark, vil fortælle om filmene „Mellem linjerne”.
6 Fremlæggelse af budget for 2017. Herunder fastlæggelse af kontingent.
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
- Henrik Johannessen, modtager genvalg
- Arne Grønkjær, modtager genvalg
- Kim Meldgaard Andersen, modtager ikke genvalg
8 Valg er to revisorer
9 Indkomne forslag
10 Eventuelt
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Valg af dirigent og valg af referent
Dirigent: Anne-Mette Bøgehøj Sørensen
Referent: Verner Utoft
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt og
rettidigt indkaldt. Erklærede derefter generalforsamlingen for åben.
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Formandens beretning
Ny bestyrelse med kun 3 som fortsatte fra ulige år.
Ny struktur for bestyrelsens arbejde implementeret, men en opgaveområder for
de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder at være kontaktpersoner for én
eller to klubber.
Formanden udtrykker at det virker godt – trods det at det resulterer i en mindre
synlig formand.
Bestyrelsesmøderne arbejder med tamabehandling og praktisk opfølgning.
En visionsdrøftelse kom til at handle om at gøre det godt at være ledere i
klubberne.
Vi vil gerne give meget igen for kontingentet.
Der er arbejdet med forslag til nye vedtægter. Desuden er økonomien
bearbejdet og herunder tidspunkt for kontingentbetaling som følge af DUF krav
for at give tilskud til bevægelsen.
Der er taget initiativ til at starte Ten-sing i Vejle. Der er fundet nogle voksne og
nogle ”skubbere” samt lavet aftale med Lukasskolen om at der kan leje deres
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”runde lokale” og instrumenter.
Det ville være ønskeligt med et rengøringshold.
Medlemmerne er i alderen fra 2 til 82 år. Der er kommet omkring 10 flere
medlemmer i løbet af 2016. 252 medlemmer i januar 2017 heraf 134 er under
30 år.
Tak til frivillige som fungerer som ledere, er med i udvalg med forskellige
funktioner samt bestyrelse. Særlig tak til Kim Andersen som udtræder af
bestyrelsen efter at have lært ”de nye” op til bestyrelsesarbejdet.
Ingen spørgsmål til referatet.
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Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse eller anden
beslutning
Det har været et år med omlægning af kontingentbetalingen, så der er et
markant underskud i årsregnskabet. Der ”mangler” over 50.000 kr i forhold til
budget.
Der er ikke længere lodseddelsalg og heller ikke uddeling af kirkeblade. Højen
Hule giver heldigvis et godt overskud. Vi kan ikke regne med at indtægten for
uddeling af affaldsposer for kommunen kan fastholdes, idet systemet er
omlagt.
Det kommunale tilskud er et bærende element i foreningens økonomi, så det er
vigtigt at overholde formalia i den forbindelse. Gaveindsamlingen er gået fint
igen i 2016.
Der er igen i 2016 givet et bidrag på 25.000 til konsulentprojektet.
Samlet er der et underskud på omkring 38.000 kr – primært på grund af
kontingentbetalingsomlægningen.
Der blev kort drøftet om der fortsat skulle ydes bidrag til konsulentprojektet –
men der var klar flest fortalere for at det skal fortsætte.
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Revision af vedtægter. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan ses på
hjemmesiden vejle.kfum-kfuk.dk
Kim præsenterede en stor omlægning af foreningens love på grundlag et
oplæg fra landsbevægelsen. På grund af krav fra DUF er der ingen nedre
aldersgrænse for at have stemmeret. Indtil nu skulle man være 14 år.
Det står ikke direkte at man skal deltage på generalforsamlingen for at kunne
stemme, men der menes indirekte at man ”møder”. Dette foreslås præciseret i
paragraf 8.2. ved at ”mødt” erstattes med ”fremmødt”.
Ligeledes er der ikke længere en tidsfrist for foreningen til at konstituere sig.
Det foreslås at konstitueringen skal være afsluttet inden 4 uger efter
generalforsamlingen. Imellem de to afsnit i 7.2, tilføjes ”Konstueringen skal
være afsluttet senest 4 uger efter generalforsamlingen”.
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Arbejdsdrøftelse. Morten Hougaard Sørensen, kristendomskonsulent i
KFUM og KFUK i Danmark, vil fortælle om filmene „Mellem linjerne”.
Morten Hougaard har meldt afbud og arbejdsdrøftelsen ledes i stedet af Henrik
Videbæk og Henriette Kruse som er med i KFUM og KFUK’s
kristendomsudvalg.
8 kursusvideoer er lavet for at hjælpe med at fremhæve identitet og fælles
forståelse. Kan bruges som inspiration i klubber og bestyrelser. Der skal være
balance imellem ”de 3 rum” som er ånd-sjæl-legeme.
Videoerne er frit tilgængelige på KFUM og KFUK’s hjemmeside.
Der arbejdes med ”Empovering” – At tage magt over sit eget liv og tage ansvar
for sin omverden. Det er fra film 1 af 8.
Hvad mangler børn og unge i din by:
• At kunne finde ro
• At turde skille sig ud
• At kunne gøre en forskel
• Åndelighed
Hvordan kan børn og unge tage ansvar for deres omverden?
• Clava har f.eks. besøgt flygtnigecenteret i Sandvad
Hvornår har du oplevet ”Empowering”
• At voksne skal udfordre de unge til at vælge retning
• At voksne skal være gode til at inspirere og rose
Film 5 af 8 – Den økomeniske bevægelse
At være KFUM og KFUK’er og folkekirkemedlem. At fokusere på det som
kristne er enige om. En Gud, en tro og én dåb,
5a.
Henrik stod for en lille hyldest til foreningens ”Grand Old Man” Mogens Nielsen
som er blevet 80 år. Tak for mange års tro tjenste.
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Fremlæggelse af budget for 2017. Herunder fastlæggelse af kontingent.
Der er stemning for at kontingentet fastholdes på 600 kr for medlemmer over
29 år og at unge under 29 år skal betale 150 kr.
Der er budgetteret med et underskud på 6000 kr.
Der er ikke afsat midler til opstart af Ten-sing.
Det fremlagte budget for 2017 blev godkendt.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg til bestyrelsen:
På valg er:
- Henrik Johannessen, modtager genvalg
- Arne Grønkjær, modtager genvalg
- Kim Meldgaard Andersen, modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Benedikte Kristensen som præsenterede sig.
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Benedikte blev valgt uden modkandidat.
Valg af 2 suppleanter:
Der var ikke fundet kandidater og ingen meldte sig under mødet. Bestyrelsen
gives bemyndigelse til at finde suppleanter hvis det er muligt.
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Valg er to revisorer
Per Nørgaard og Jan Rix har sagt ja til opgaven ob blev valgt.
Stor tak til afgående revisor siden 2006, Lars Homann.
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Indkomne forslag
Ingen

10

Eventuelt
Der blev spurgt ind til hvilke tanker der var gjort omkring Ten-sing. Der er
identificeret omkring 12 unge som er interesseret. Der er fundet et par voksne
støttepersoner og der er fundet faciliteter. Landsbevægelsens Ten-sing
konsulent har været involveret. Dermed håbes det at der er basis for at starte.
Mogens Nielsen takkede for den særlige invitation og for opmærksomheden.
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