KFUM og KFUK Distrikt Syd – Stormøde 22. september 2017
1. Stormødet åbnes af formanden
Dirigent: Leif Ebsen
Referent: Bodil Møller
Stemmetællere: Hanne Clausen og Agnethe Lassen

2. Beretninger, evalueringer og fremtidsplaner fra alle udvalg:
Distriktsbestyrelsen
Rasmus Lauenstein, Anders Christiansen (Formand), Mette Madsen og Bodil Møller.
4 møder årligt + møde med arbejdsgiverudvalg
Der er det sidste år brugt energi på at skaffe penge til fortsat konsulentløn – dette arbejde fortsætter i
samarbejde med Edel Kristensen.
Der er afholdt Bedsteforældrelejr for første gang på Løgumkloster Efterskole i sidste weekend.
Bestyrelsen har været lidt bekymrede over antallet af tilmeldte til Stormødet. Men ved nærmere
eftertanke, så har vi som Distrikt gang i rigtig mange arrangementer for børn, teenagere, unge, vokse,
familier og bedsteforældre, som vidner om stort engagement fra rigtig mange, så det er ikke så
bekymrende alligevel.
Børne/teen udvalg
Udvalget er fælles med Distrikt Trekanten. Fra Syd: Brian Ebsen og Signe Lassen. Brian er på valg og ønsker
ikke genvalg, så der er god plads til flere medlemmer i udvalget.
Der er afholdt Teensommerlejr (ca. 60 deltagere), Teenweekend samt deltagelse på Teen-event på Nr.
Nissum Efterskole. Nyt tiltag er et konfirmandteam, hvor det ønskes at engagere nye unge ledere til at lave
aktiviteter for konfirmander i et samarbejde med lokale præster.
Teenweekend flyttes i 2018 til foråret, hvor det er lidt for koldt til Phillipsborg. Derfor overvejes at flytte
Teenweekend til en efterskole.
Arbejdsgiverudvalg (AGU)
Fælles udvalg med Distrikt Trekanten: Fra Syd Kim Bjerre og Hans Chr. Lund.
Har holdt 5 møder siden sidst. Der er afholdt MUS-samtale samt fælles møde med Distriktsbestyrelserne
fra Syd og Trekanten. AGUs opgave er at være daglig arbejdsgiver for konsulenten. Der er skrevet en ny
kontrakt med Henrik fra 2017-2020.
Ud fra de ønsker og prioriteringer der blev besluttet på sidste års stormøder er der udarbejdet en
arbejdsbeskrivelse til Henrik. Fokus er på børneklubber i foreninger og lokalt, uddannelse af unge ledere
samt distriktets aktiviteter for teenagere og unge. AGUs kommisorium og Henriks arbejdsbeskrivelse er at
finde på hjemmesiden
Henrik har bl.a. besøgt foreninger, hjulpet med opstart af børneklub, Raptus, ungweekend,
Efterskolefestival og meget andet.
AGU deltager i arbejdsgiverkursus 1xårligt. I år var emnet: opsætning af mål efter SMART modellen. I den
forbindelse har AGU opsat mål for effekten af børnefestival:
Mindst 1 ny børneklub og 50 nye børnemedlemmer.
Den årlige udflugt gik til Flensborg hvor den lokale ungdomspræst blev besøgt.
Der er arbejdet med materiale fra Krifa ”God arbejdslyst” om emnet Mening i arbejdet.
Henrik har været tilmeldt et kursus i procesledelse hos DUF. Kurset koster 20.000,- kr og der er søgt penge
forskellige steder til dette, og foreløbig har vi fået 13.000,- kr. Kurset er dog blevet udsat flere gange, og

derfor er Henrik startet på et andet kursus: ”Social Innovation” på Aarhus Universitet. Handler om hvordan
man skaber et socialt ”produkt”, social værdi.
Henrik bruger arbejdstid på deltagelse samt transport og forbereder sig i sin fritid.
Forslag: Søg Kolding Kommune Folkeoplysningsudvalget om tilskud til lederuddannelse, da Henrik jo også er
medlem af KFUM og KFUK i Kolding.
Kommunikationsudvalg
Bestod af Anna Engrob (Trekanten) og Henrik V. Det blev i oktober 2016 besluttet at nedlægge udvalget, da
det ikke gav mening, kommunikation bliver dog ikke nedprioriteret. Henrik arbejder meget med facebook
m.v. og Anna har fokus på hjemmeside og nyhedsmail. Udvalget er omdøbt til et Kommunikationsforum
bestående af de to webmastere og konsulenten. De tre mødes 1 x årligt og udveksler erfaringer, så de
bliver ved at være skarpe på kommunikation.
Aktivitetsudvalget v. Henrik V.
Fælles udvalg med Distrikt Trekanten. Fra Syd Katja Steengaard Christensen og Maria Lassen Lauenstein
samt Henrik V.
3 arrangementer siden sidste møde: skøjtetur i Vojens med ca. 120 deltagere, Bestyrelsesboost i Kolding
med ca. 20 deltagere. Morten Hougaard fortalte om formålsparagraffen og hvordan vi får den til at leve.
Friluftsgudstjeneste på Phillipsborg med ca. 70 deltagere.
Næste arrangement er børnejulefrokost 8. december i KFUM-hallerne i Kolding. Håber på 100 deltagere.
Ungledere laver forskellige aktiviteter.
Raptus
I udvalget er aktuelt Henrik Juhl fra Syd samt tre fra Kolding samt Henrik V.
6-7 arrangementer med 20-25 deltagere. BMX, Bue og pil, koncert med 80 deltagere, Ung i KFUM og KFUK
– hvad sker der i KFUM og KFUK og hvad er relevant for unge, idrætsarrangement, Ungweekend m. 25
deltagere. Der er planlagt program for efteråret.
Informationsudvalg.
Katja Steengaard Christensen, Lone Kristensen samt webmaster.
Hjemmesiden, FB, nyhedsmail. Stort ønske om input til hjemmeside og nyhedsmail, så der sker lidt mere.
Bedsteforældre/Børnebørnweekend
Mette Clausen, Agnethe Lassen, Anders Christensen og Annette og Christian Christensen
BB-weekend. Ønsket var 100 deltagere, hvilket desværre ikke lykkedes. Derfor blev lejren forkortet til et
dagsarrangement på Løgumkloster Efterskole
Forskellige aktiviteter. Pynte kage, Lave geværer, Klatre i træer, Trampolin, bage pandekager. Om aftenen
underholdt Hans Jørgen Østerby med trylleri og gode fortællinger fra Biblen. Der skulle have været
kanosejlads, men der var for meget vand i Brede Å til at det var forsvarligt.
Udvalget mødes snart igen, og planlægger BB-lejr til næste år. Positive tilkendegivelser fra deltagere samt
udvalg. Idé: Vigtigt at der annonceres på landsplan og ikke kun i Distrikt Syd.

3. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber
Distriktskassen v. Gert Johnsen

Regnskabet fremlagt og kort gennemgået (er tilgængeligt på hjemmesiden).
Der var budgetteret med et underskud på 30.000 men det lykkedes kun at få et underskud på 11.750,- kr
Lejrene er en stor post og det samlede regnskab for disse balancerer nogenlunde.
Under aktivitetsudvalg ligger bl.a. udgiften til arrangementet med ”Team Tvilling” i foråret 2016.
Regnskabet er godkendt af revisorerne. Disse vil gerne fortsætte med at være revisorer.
Projekt konsulent v. Edel Kristensen
Gaver fra givere og foreninger i alt ca. 248.000,- kr
Udgifter ca. 212.000,- kr og dermed et overskud på ca. 36.000,- kr.
Beholdning 31.12.2016 godt 130.000,- kr
Calle Thams er revisor, har godkendt regnskabet og fortsætter gerne som revisor.
Ca. 100.000 er fra gavebreve som er fortløbende. En stor del af vores givere er +60. Det er vigtigt at vi er
opmærksomme på også at få yngre givere. En del giveres aftaler udløber i 2017, så disse kontaktes mhp.
forlængelse.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
Forslag til budget lagt frem ud fra regnskabet 2016.
Der foreslås at afsætte et beløb til tilskud til deltagelse i Børnefestival. Det aftales at tilskud gives fra
foreningerne og foreninger så får tilskud fra Distriktet.
Rasmus Lauenstein er i Børnefestival PR-udvalg og meddeler der, at det skal kommunikeres at der i Syd er
mulighed for tilskud ved henvendelse til den nærmeste forening.
Det foreslås at afholde et frivillighedsarrangement efter Børnefestival for alle frivillige som tak for hjælpen
arrangeret i samarbejde med Foreningen i Haderslev. Der er tilslutning til dette.
Der afsættes 10.000,- kr til tilskud til børnefestival samt frivillighedsarrangement. Til sidstnævnte bidrager
aktivitetsudvalget også.
Børne/Teenudvalget ønsker det afsatte beløb hævet lidt da der er planlagt en unglederdag for alle ledere
mellem 16 og 20 år i januar måned. Det afsatte beløb til børne/teenudvalget hæves til 7.000,- kr.
Budgettet godkendes med et budgetteret underskud på godt 30.000,- kr.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – dette vedtages.

6. Nedsættelse af distriktsudvalg, samt valg af udvalgsmedlemmer
Børne/Teenudvalg:
Lejrudvalg:
Informationsudvalg:

Brian Ebsen er på valg og modtager ikke genvalg.
Elisabeth Jessen ønsker at stoppe. Peter Vibe overtager denne post
Katja Stengaard Christensen modtager genvalg.
Webmaster er udpeget af Distriktsbestyrelsen og således ikke på valg som det
ellers fremgår af udvalgslisten.
Arbejdsgiverudvalg:
Udpeget af Distriktsbestyrelsen
Raptus:
Selvsupplerende
Voksenudvalgene for Midtlandet og Aabenraa/Tønder. Begge udvalg er selvsupplerende
Nordslesvisk Asyl:
Niels Møller Jessen er på valg og ønsker ikke genvalg. Ellen Ingrid Knudsen vil
gerne overtage posten. Dette tilsluttes.

7. Valg til Distriktsbestyrelse
Bodil Møller og Rasmus Lauenstein er på valg. Bodil modtager ikke genvalg. Martin Diemer stiller op.
Rasmus Lauenstein og Martin Diemer er valgt

8. Valg af repræsentanter til skoler m.m.
Repræsentantskabet på Dybbøl Efterskole:
Linda Lassen og Jens Chr. Lassen er på valg og begge modtager genvalg

9. Fastsættelse af dato for næste stormøde
21. september 2018 i Haderslev

10. Evt.
Børnefestival
Der er godt gang i planlægningen af Børnefestival 2018 i Haderslev 16.-18. marts
Der er sendt ansøgninger til Y´s Mens klubberne via den overordnede organisation. Opfordring til at
”prikke” til de lokale Y´sMens klubber om støtte.
Opfordring til også at få børn udenfor klubberne med samt børnekonfirmander.
Tilmelding åbner 1. januar.
Der bliver også behov for en masse frivillige.
Haderslev Forening er i gang med at opstarte en Teenklub

