Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den
7. juni 2017.
Fremmødte: Asger, Arne, Niels Martin, Jens Martin, Malene og Stine
Fraværende: Bodil(kasserer)
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 23. maj 2017.
Referatet er mailet ud
- Nyt fra foreningen
o Sendes på mail til alle medlemmer over 16 år.
o Ligges på hjemmesiden
o Evt. link på Facebook
- Bo vil gerne være primus motor for at sætter lyddæmper i Club One og
nogle hjælper til.
3. Cykelrally afholdt d. 30. maj arrangeret af Y’s Men’s
• 5 ryttere har tilsammen indkørt 4726 kr.
• Det er godt kørt og flot indsats.
• Club One laver en temaaften, hvor de bestemmer, hvad de gerne vil
donere halvdelen af pengene til og den anden halvdel bruges til
forkælelse og sjov i Club One.
4. KK44 - Tro om igen!
• Malene spørger Jesper Grønkjær om foredraget ”Smil på Dødens
Avenue”
• Hvis det ikke lykkes spørger Malene: Hans Jørn Østerby.
• Entré 50 kr. inklusiv kaffe.
• Vi søger Y´s men om tilskud
• Arne undersøger om vi kan få noget tilskud fra kommunen
5. Lederkræs. Finde ideer til aktivitet.
- Vi har booket Klaus Videbæk eller eventuelt et udvalgsmedlem fra
uddannelse og udviklingsudvalg, hvis Klaus ikke kan.
- Indholdet bliver taget fra det, der hedder aftrykskassen
https://www.kfum-kfuk.dk/inspiration/materialer/aftryk/
- Vi inviterer lederne i Club One, ledere i Klub 3R, ledere i den nye klub i
Voel og bestyrelsen.
- Og så skal vi have noget god mad!
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6. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
• Unge voksne skal have Ung weekend for de unge i distriktet en
weekend i september.
• Niels Martin er kontaktperson til den nye klub i Voel.
• Vi skal have vores klubber til at tjekke, at deres beskrivelser,
programmer og kontaktpersoner er opdateret. Kontaktpersonerne
fra bestyrelsen sørger for at videreformidle dette.
7. Evt.
- Sankt Hans
o Den 23. juni
o Arne laver indbydelse
- Unglederlejr betragter vi også som et kursus og derfor er det også
gratis for medlemmer af KFUM og KFUK i Silkeborg.
- Stine kontakter landskontoret ang. bestilling af t-shirt og sweat shirts.
Foran et lille logo hvor der nedenunder står Silkeborg
Bagpå står der: Vi gør det vi tror på.

Malene Mølgaard

Jens Martin Thomsen

Stine D. Mortensen

Asger Ravn

Arne Mundbjerg

Niels Martin Sørensen
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