KFUM og KFUK i Distrikt Syd

Referat af Stormøde fredag d. 21. september 2018
Vi begynder med aftensmad kl. 18.00 i KFUM og KFUK i Haderslevs
foreningshus – Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og
stemmetællere
Dirigent: Birgitte Hømkjær
Referent: Mette H. Madsen
Stemmetællere: Agnethe og Hanne
Stormødet er rettidigt indkaldt.

2. Beretning, evaluering og fremtidsplaner for arbejdet i distriktet fra alle
udvalg
Beretning fra Anders/distriktsbestyrelsen
Der har været ca 200 med på lejre på Philipsborg i år
Mok-lejren blev aflyst i år. Distriktsbestyrelsen vil arbejde med at få MOKlejren i gang igen. Kom endelig med forslag.
Bedsteforældrelejr er blevet aflyst pga. manglende deltagere.
Lægge Syd og Trekanten sammen. Vi ved ikke, om vi juridisk kan gøre det.
Er det noget, vi skal arbejde videre med? Vi har fælles konsulent, fælles
sommerlejre.
Kommentar: Kan få større opbakning til arrangementer, skal være samme
antal fra hvert distrikt.
Kommentar: Samarbejdet imellem er godt. Der vil være langt fra den ene
ende til den anden.
Kommentar: Tror, Syd vil miste meget, der vil blive en lang afstand til andre
foreninger. Så vil det blive de tre største foreninger, der dominerer. Der skal
vendes nogle tanker for at holde liv i de mindre foreninger.
Kurserne give relationer til unge fra andre foreninger og som måske kan
være med til at gøre dem til ledere, der kan trække noget.
Kommentar: Vi skal ud at have mere fokus på andre børn end vores egne.
Umiddelbart lader vi emnet ligge, da der ikke er stor opbakning til dette.
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Indgangsvinklen er at få kontakt med børn, der er med på lejre på
Philipsborg. Efter nogle har været ledere, så er det vigtigt med, at
de får tilbud om en forening.
Henrik: Spændende med visionsdag/distriktsdag, der kan blive delt
mange erfaringer.
I Bolderslev er der ikke mange deltagere længere i Mok-klub. Teenklubben
er også gået meget ned i antal.
Aabenraa er der ingenting.

Arbejdsgiverudvalg:
Kim Bjerre/arbejdsgiverudvalget: sidder 4 i udvalget. Fire møder om året, i
januar med på arbejdsgiverkursus, hvor alle er med. Det får vi meget ud af.
Marianne, kontaktperson mødes med Henrik hver 14. dag. Udvalget tager på
en fælles tur én gang om året. Arbejder sammen og skal dygtiggøre sig
sammen. Får rapport fra Henrik hver måned for at følge med i arbejdet.
Kontrakten blev forlænget i 2017. Vi er i gang med 5. år med Henrik.
Henrik: Hurtig gennemgang af udvalgene.
Aktivitetsudvalg: laver akt. der går på tværs af foreninger. Børnejulefrokost i
2017 for børneklubber og lejre. 80 børn samlet.
Friluftsgudstj. Ca. 80 deltagere i alle aldre.
Skøjtetur til Vojens blev ikke til noget i 2017, men forsøger måske med et
arrangement i foråret. Udvalget: Dennis Klinkby, Thomas Clausen, Maria
Lassen, Katja Christensen.
Teenudvalg: Hovedopgaven er at kordinere tingene. Kommende: TeenEvent
og Teenweekend,
Lederfest i august, nyt initiativ, fejrede årets lejre, dele oplevelserne fra årets
lejre.
Konfirmandsamarbejde, lokale besøg i kirker, konfirmandweekend med
Tommerup Efterskole. Har allerede 60-70 konfirmander
Udvalg: Eva Dam, Rikke Olesen, Signe Lassen (afgående)
Unge Event udvalget (tidligere Raptus)Forskellige aktiviteter, politik-aften, 1. januar, gadepræst, dodgeball,
opstartsaften.
Ungweekend
Samarbejde med Hærvejen med 37 deltagere i Bryrup. Temaet ”I tvivl”
Det er nemmere at trække flere til, hvis der er mange i forvejen.
Esben Hjort, Anna Kristensen + ungweekend. Stor udskiftning.
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Volontør Melissa, 18 år fra Tyskland, hjælper med forskellige
arrangementer, kommer med gode input til lege og andre
aktiviteter. Er her i perioden 15.08.18-15.03.19.
Forslag om at ledere fra lejre indkalder til børnejulefrokost.

3. Indkomne forslag
Fra Distriktsbestyrelsen: forslag om ændring af udvalg.
Rasmus: Det er svært at få nogle til at være med i børne-/teenudvalg. Forslag
om at flytte de praktiske opgaver i udvalget til distriktsudvalget. Mange af
opgaverne er måske ændret, da aktivitetsudvalget er kommet til, og tager
nogle af opgaverne. Måske skal vi tage Peter med til et møde for at være
mere opdateret.
Peter: måske er udfordringen at udvalget hedder børne-/teenudvalg. Det kan
være svært at forholde sig til arrangementer både for børn og teenagere.
Positiv stemning for forslaget.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for
- Distriktskassen
Gennemgang af regnskabet ved Gert. Regnskabet godkendt.

-

Projekt konsulent
Gennemgang af regnskabet ved Edel. Vi må alle være med til at sørge for
at give et bidrag. Også hvis man har tilknytning til Y’Mens klubber.
Regnskabet godkendt.

5. Godkendelse af det samlede budget og fastsættelse af distriktskontingent
Gennemgang af budgettet ved Gert. Budgettet godkendt.
Kontingent er vedtaget til at fortsætte uændret.
5a Indslag/Oplæg ved Jørgen Kvist: Hvordan spiller vi hinanden go’e?
6. Nedsættelse af distriktsudvalg, samt valg af udvalgsmedlemmer
7. Valg til distriktsbestyrelse, Anders Christensen og Mette H. Madsen er på
valg. Begge genvalgt.
8. Valg af repræsentanter til skoler m.m.
9. Fastsættelse af dato for næste stormøde
Den 20. september 2019
10. Eventuelt
Opfordring fra Jørgen Kvist om at deltage i Landsmødet.
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Bedsteforældrelejr: En skam at opgive opgaven. Andre
bedsteforældrelejre er fyldt op.
Henrik: Fra trekanten er der forslag om fælles formøde før Landsmødet
(9.-11. november) den 1. november
Voksenstævne 27. oktober i Skibelund.
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