Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg
Den 6. oktober 2020 kl. 19 i Enghavehuset
Forplejning og indledning: Christina
Deltagere: Jens Martin, Linette, Stine og Christina
1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat fra sidst
3. Nyt fra foreningen – hvem skriver
-

Stine:
Frivilligkræs
Minus juletræslæbning
Meld til landsmøde!
Corona

4. Opfølgning siden sidst
-

-

-

Netværksdag for bestyrelser:
Det var lidt svært at vælge til, da man var mange samlet fra mange områder i landet.
Bodil synes, det havde været rigtig godt at være med.
Landsmøde
o Randi Vestergaard opstiller til hovedbestyrelsen og stiller op for Silkeborg.
o Vi har fået en delegeret plads fra Skanderborg.
o Stine skriver et opslag på facebook for at opfordre folk til at komme med.
Connie besøger os til næste bestyrelsesmøde.
Nye borde og stole til Klub 3R – de kigger på det til deres planlægningsmøde uge 42.
Juletræ: Det er blevet for stor en opgave for os. Vi overvejer, om der er nogle
foreninger, som vi kan gå sammen med.
Der er blevet ryddet op på hjemmesiden.

5. Frivilligkræs – evaluering
- En hyggelig og dejlig aften. Det var en god instruktør, der var god til at tage højde for
corona, og at vi var en god blandet folk.
- De unge mennesker kommer kun, hvis det er en social aktivitet og ikke ”skole”.
- Vi sender billeder til Stine, så kan hun ligge ud til nyt fra.

6. Lederuddannelsen Move
-

Mail sendt omkring det. Vi bruger nogle af vores kursuspenge på de unge, der vil med
på det.

7. Lederdag i distrikt Hærvejen
- Søndag den 18. oktober
o Hvem skal vi have prikket til?
o Vi sender det til vores ledere, om de er interesseret.
8. Fællesklang
- Vi har modtaget et forslag fra en frivillig omkring opstart af fællesklang i Silkeborg:
-

Hej Stine
Jeg var på kursus 20 her i weekenden, og jeg hørte om dette fede kfum/k koncept
kaldet fællesklang. Det er et ungdomskor hvor alle mellem 19-35 år kan være med. Jeg
synes det kunne være virkelig fedt at starte op i Silkeborg. Jeg tænker godt nok, at hvis
det skal være i Silkeborg, som ikke er en studieby, kunne man sige en alder fra 16-30 i
stedet, så man får alle i gymnasiealderen samt hjemvendte efterskole elever med. Jeg
har samlet 3-4 frivillige inkl. mig selv, der gerne vil hjælpe med at starte det op og stå
for det. Karen Louise, som opstartede det første fællesklang i Århus vil gerne hjælpe
med at finde os en betalt korleder (ca. 250kr i timen) og hjælpe os med at starte det op i
Silkeborg. Jeg har også skrevet med Connie konsulent, og hun vil også gerne hjælpe
os så meget hun kan.
Jeg skriver til dig fordi du er formand i bestyrelsen, og jeg tænker man skal have en
form for godkendelse eller noget. Så jeg håber i vil vende ideen og så vende tilbage til
mig hvad i tænker.
Med venlig hilsen Maria Rasmussen

-

Læs mere om fællesklang

o Artikel i Markant
o https://faellesklang.kfum-kfuk.dk/
-

Vi siger klart god for idéen 😊 Men vi skal have fundet ud af økonomien i det.
Og det kan være, vi har en korleder i egne rækker.
Det vil koste for korleder og pianist ca. 450 kr pr. gang * 40 uger = 18.000 kroner
i alt.
Man skal være medlem, og så koster det ikke noget derudover.
Corona går lidt imod sang-arrangementer.

-

Lige nu prioriterer vi lige familiekor, og derfor vil vi ikke sætte noget nyt i værk
før til generalforsamlingen.
Linette bliver kontaktperson for initiativet.

9. Når grænser brydes
Hvordan vil vi arbejde med det i KFUM og KFUK i Silkeborg?
https://graenserbrydes.dk/?utm_source=Foreningsbestyrelser%20%28og%20distrikter%29&utm_campaign=ec09ea
c5df-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_23_08_54&utm_medium=email&utm_term=0_d49988d07aec09eac5df-354534715
-

Hvad gør vi for at sprede budskabet?
Vi skal planlægge en lederaften(klub K, Klub 3R og Klub One) i foråret, hvor Connie evt. vil
gerne komme og fortælle om Grænser brydes.
Hvad synes I som ledere, I mangler inspiration til?
Vi står for noget inspiration (lege, andagter) og noget lækkert.
Vi følger op på næste møde, hvor vi kan snakke med Connie om det.

10. Gratis energitjek
Gratis energitjek tilbydes DUFs medlemsorganisationer, dvs. også alle KFUM og KFUK's foreninger.
Det sker sammen med Lemvigh-Müller, som er Danmarks største grossistvirksomhed.
Er det noget vi vil benytte os af?

-

Er det noget, Fonden/Silkeborg KFUM og KFUKs forening har lyst til? Jens Martin går
videre med det.

11. Nyt fra afdelingerne
- Der er kommet nye medlemmer i flere af vores klubber.
12. Evt.
-

Vi bruger nogle af kursuspenge fra Y-men til de deltagere, der var med på Kursus 20

-

Husk at få delt introduktion til medlemskab!

