Referat Stormøde 23.09.2016
1:
Stormødet blev åbnet af Bodil.
Dirigent: Leif Ebsen
Referent: Elisabeth Christensen
Stemmetællere: Jesper og Martin
2:
Beretninger:
Distrikt udvalget ved Rasmus Lassen
Afholder ca. 4 møder årligt.
Arbejdet med bedsteforældre lejr.
Lederdag med team tvilling
Budget og regnskab.
Forberedelse af stormødet
Børne- og Teenudvalget ved Signe Lassen
Teentræf i Haderslev; streetdag,med graffiti og klatring
Sleepover
Opvarmning til wd: ca. 25 deltagere
Wonderful Days
Arrangement for ledere der har teenagere: ca 20deltagere
Teenweekend med 60 deltagere inkl. Ledere
19. november 2017 teentræf
75 deltager på børnefestival 2016
Ros til udvalget fra Peter.
Informationsudvalget ved Lene Pedersen
Udvalget består af Peter, Katja, Inger og Lene.
Stoppet med at lave årsskrift, sender i stedet info ud til giver herunder nyhedsbrev, så de kan følge med i
hvad der sker inden og efter et arrangement.
De har fokus på at holde hjemmesiden opdateret samt finde indhold til den nye side.
Enkelt møde med kommunikations udvalgt for at finde ud af hinandens arbejdsopgaver, kommunikations
udvalget tager sig mest af Facebook siden.
Peter viste den nye hjemmeside. Der også er god til tablet og telefon.
Vigtigt at alle følger med i kalender.
Nyhedsmail bliver brugt og åbnet, Peter kunne vise tal derfra.
Opfordring til at sende info til hjemmesiden og billeder efter et arrangement.
Holger har hørt at siden bliver brugt og læst af den ældre generation
Bedsteforældre udvalget ved Anders Christensen
Udvalget består af Mette Clausen, Agnethe Lassen, Anders Christensen og Annette og Christian Christensen

Der skal afholdes bedsteforælder lejr i sønderjylland omkring september 2017, dato er ikke fastsat endnu.
Mette Clausen har kontakt til 4 efterskoler for at finde de rette lokaler dertil.
Raptus ved Henrik Videbæk
Raptus har i det forgangne år haft seks aktiviteter på programmet. Flyverskjul, temaaften om kristendom og
islam, 1. januar hygge, vandpolo, lerdueskydning og besøg af KFUM og KFUK’s omrejsende team.
Sidstnævnte blev desværre aflyst. Til arrangementerne har der været mellem 15 og 25 deltagende. Udover
nævnte arrangementer har der også været UngWeekend - en hyttetur for samme aldersgruppe med knap
30 deltagere.
Den kommende tid har vi besluttet os for at slutte os til lidt større arrangementer. Vi arrangerer derfor en
fælles tur til Superdøgn på Tommerup Efterskole – et landsevent for unge over 16 år. Og i januar arbejder vi
på at lave et koncertevent sammen med Café Kluns i Kolding, hvor vi håber på 100-200 deltagere.
Vi håber det kan give et godt rygstød til fremtidige Raptus aktiviteter. Ser man på medlemstallene er der ret
mange i målgruppen. Nu skal vi bare have dem engageret.
I efteråret fik vi tre nye repræsentanter i udvalget. Henrik Juhl, Johannes Thomsen og Sara Gamst. Vi er
fem medlemmer i alt, så navneforslag modtages med kyshånd.
Arbejdsgiver udvalget ved Kim Bjerre
Afholdt 5 møder siden sidste stormøde hvoraf det ene er et fællesmøde med de to distrikters
bestyrelser/koordineringsudvalg
Fast punkt på dagsordenen som vi bruger meget tid på: siden sidst og de udsendte månedsrapporter
APV (Arbejdsplads vurdering) - landsbevægelsen bedt os sætte fokus på kontoret i Kolding
rengøring – flugtveje – skrivebord/kontorstol – lys (gardiner) – vinduer (træk)
Kommisorium (udvalgets arbejdsbeskrivelse) - godkendt af de to distrikter i foråret
Arbejdsbeskrivelse (laver Henrik det han skal – lede ham rigtig)
Opfølgning og tilbagemeldinger for Henriks arbejde - blev til et spørgeskema som er udsendt til alle 20
foreninger i de to distrikter
Kun 9 tilbagemeldinger på trods af at vi har lavet en rundringning til alle foreninger i sommer for at få svar
inden d. 1. september (lidt skuffende med så få svar)
Vi har været på det årlige arbejdsgiverkursus i januar (hele udvalget + Henrik)
emne; at lede opad og nedad
Udflugt: i morgen skal hele udvalget + Henrik til Sydslesvig for at besøge en ungdomspræst og høre om
deres Ten Sing arbejde.
Herefter gåtur på Gendarm stien fra Kuphfermühle til Kollund.
Aktivitetsudvalget blev læst op af Bodil
Efter sidste års stormøde er der kommet nye medlemmer i aktivitetsudvalget, så udvalget nu består af
Henrik Videbæk, Katja Steengård Christensen, Thomas Biltoft Clausen, Maria Lassen Lauenstein og Dennis
Klinkby Østergaard.
Udvalget har i det forgangne år lavet Store Lederdag og en friluftsgudstjeneste.
Store Lederdag blev holdt lørdag den 16. april 2016 i Bramdrupdam Hallerne i Kolding. Her var fokus at
påskønne alle de frivillige rundt i klubberne for Distrikt Syd og Trekanten.

”Team Tvilling” startede dagen med et motiverende og meget inspirerende foredrag om, at sætte sig mål
og gå efter dem. Herefter var der ryste sammen lege i hallen inden aftensmaden. Efter aftensmaden var
stand – up komikeren, Jakob Svendsen på programmet. Han er kristen og hans show tog udgangspunkt i
dette.
Senere på aftenen var der boldspil i hallen og cafe hygge inden det hele sluttede med andagt og natmad ca.
kl. 24. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor der var ca. 60 deltagere til.
I udvalget ville vi gerne have haft flere deltagere med, så derfor vil navnet på arrangementet fremadrettet
blive ændret, så det ikke længere skal hedde Store Lederdag, men noget andet, som vil favne bredere...
Den 21. august 2016, afholdte vi en friluftsgudstjeneste på Philipsborg. Her var det en gudstjeneste, hvor
de fremmødte blev medinddraget i gudstjenesten. Det var en god dag, hvor der var folk i alle aldre og i alt
ca. 100 – 110 deltagere.
3.
Oplæg ved Bodil (Distrikstbestyrelsen) ang. Distriktets fremadrettede fokus og behovet for en konsulent.
Spørgeskema undersøgelse gennemført af arbejdsgiverudvalget: kun 9 ud af 20 foreninger der havde meldt
tilbage – af disse har 4 ikke noget børne/ungdomsarbejde eller er helt hvilende. Generelt blev der udtrykt
tilfredshed med Henriks arbejde, og man ønsker fortsat en konsulent ansat. I en prioritering af
arbejdsopgaver for en konsulent blev arbejde med teenagere og unge vægtet højst.
To spørgsmål til Stormødet:
 Hvad vil vi i Syd?
 Har vi brug for en konsulent?
Dialog og prioritering af indsatsområder blev foretaget i grupper og resultatet blev således:
Aktiviteter for Børn:
16 point
Aktiviteter for Teenagere
19 point
Aktiviteter for Unge
17 point
Aktiviteter for Familier
6 point
Uddannelse for Ledere
19 point
Aktivitetudvikling i lokale foreninger 14 point
Ikke entydighed mellem grupperne omkring vigtigheden af at Distriktet laver aktiviteter for børn. Der
mangler børneklubber i de store byer. Skal der sættes noget mere ind her, skal det laves på distrikt plan
eller er det en opgave for en konsulent. Hvordan kommer vi ud til børnene og kan vi overhale de lokale
sports aktiviteter?
Der er enighed om at det er vigtigt med distriktsaktiviteter for teenagere og unge, da det er svært at
fastholde disse lokalt.
Ang. uddannelse for ledere, så blev der primært talt om de unge ledere
Der er overensstemmelse mellem prioriteringen i spørgeskemaundersøgelsen og på Stormødet, og der er
også enighed om at vi fortsat har brug for en konsulent. Konsulenten hjælper bl.a. til i Teenudvalget – kun
positive ting, kan ikke undværes.
4.

Forslag
Distriktsbestyrelsen stiller forlag om, at der, når den nuværende konsulents kontakt udløber i sommeren
2017 fortsat skal være en ansat konsulent fælles med Distrikt Trekanten
Dette under forudsætning af, at der igen nedsættes et fundraising-udvalg
Afstemning:
Imod 0
For 22
Der skal findes 3 til et fundraisingudvalg, hvilket ikke lykkedes på mødet.
Distriktsbestyrelsen skal arbejde videre med det og spørge de der var med i udvalget sidst, som ikke var
med til stormødet.
Edel vil gerne men ikke alene
Holger nej p.t.
Kommentarer:
Vi skal have flere børnefamilier til at være giver, hvis det skal lykkes, skal det være mere konkret, hvad de
skal give til.
Ovenstående beslutning er afhængig af hvad Distrikt Trekanten beslutter til deres Stormøde. Det forventes
at de også fortsat ønsker en konsulent ansat, og de har ikke samme udfordring med at skaffe penge dertil.
5.
Regnskaber
Gert fremlagde årsregnskabet for distriktskassen, alt OK ingen spørgsmål
Edel Projekt Konsulent, alt OK
6.
Hvem skal tegne KFUM og KFUK - hovedbestyrelsen? v. Peter Vibe
Vigtig at der om 2 år skal findes en hovedbestyrelse kandidat i Sønderjylland.
Dette arbejde skal i gang snarest jo før vi har en kandidat jo bedre.
Der blev bl.a. drøftet flg.:
Er det vigtig alle er medlemmer for at deltage i arrangementer?
Skal vi have en fælles flygtninge politik?
Skal der holdes andagt ved hver KFUM og FKUK møde?
Maria Klaris Søgaard fra hovedbestyrelsen var på besøg for at fortælle om deres arbejde.
Drøftelse af hvad KFUM og KFUK på landsplan skal arbejde med og har lavet.
Efterskole sangbogen er kommet godt i gang.
Diskutere kristendomsudvalgets forslag til formålsændring - skal diskuteres på landsmødet.
Stadig 2 uger hvor der kan opstilles kandidater
Aktivitets huse ekstra penge fra Unitas rejser. Arbejdsskitse er lavet, kan de huse blive åbnet op og blive til
aktivitetshuse.
Århus - Verdens Mindste Højskole. Kolligie værelser til billige penge, hvis de giver en hånd med i huset til
aktiviteter for børn og unge.

12. oktober formøde til lands og dellegeret møde i Kolding
7.
Budget
Budget er godkendt med underskud på 11.500 dkk
8.+9.+10
Se opslaget: ”Kandidater til diverse udvalg” på hjemmesiden.
11.

Næste Stormøde Fredag 22. sep. 2017
12
Evt.
Calle børnefestival 2018 – Haderslev KFUM og KFUK har sagt ja til det skal holdes i Haderslev.
Der blev vist organisationsplan der skal bruges ca. 40 til udvalgene der er allerede fundet en del.
Calle kontaktes hvis man ønsker at være med i udvalget. Hjælp med til at prikke til andre til udvalgene.
Program for Solbakken.
Program for Voksenstævne ikke kun for 50+
Vigtig at landslejre ikke er samtidig med lejr på Philipsborg – Peter Vibe tager det med til kordinerende
lejrudvalg.
Hvis der er delegerede der ikke kan komme med på Landsmøde, er det vigtig at ”stemmen” bliver givet
videre til andre.

