Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den
27. april 2017, Enghavehuset kl. 19.00.
Indledning: Malene
Fremmødte: Niels Martin, Jens Martin, Asger, Arne, Malene, Bodil og Stine
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 21. marts 2017.
Referatet er mailet ud.
- Vi afventer om hovedbestyrelsen godkender vedtægtsændringerne.
3. Kort runde, hvor hvert bestyrelsesmedlem præsenterer sig og sine
tanker om bestyrelsesarbejdet. Hvad er vigtigt at arbejde med i den
kommende tid.
- Vi skal være en bestyrelse og ikke et aktivitetsudvalg, overblik over
klubber og afdelinger, prøve nye idéer af og se om vi kan starte noget
nyt op.
- Vi vil gerne have nye værktøjer til at aktivere og engagere de
medlemmer vi har i forvejen – få rusket op i de medlemmer vi har i
forvejen.
- Støtte op og bakke op om det der kører i pt., men også fint med nye
tiltag
- Det vigtigste er at holde gang i børneklubberne og sørge for at der er
nogle ledere og nogle gode rammer. Sørge for at vi får brugt
Sindstouhytten.
- At der er en gruppe af de knap så unge(50 årige plus), som kan støtte
op om foreningen. At unge voksne får nogle gode oplevelse og mærker
værdien i at give noget videre til andre.
- Støtte op om de klubber der kører og især fokus på klubber med
børn(fra små børn op til de unge). Sørge for vi ikke kaster flere bolde
op end vi kan gribe.
4. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder
• Torsdag d. 27/04 (Kl. 19-22)
• Tirsdag d. 23/05 (Kl. 17-19)
• Onsdag d. 07/06 hos Niels Martin (Kl. 18)
• Torsdag d. 31/8 (kl 19-22)
• Torsdag d. 28/9 (kl. 19-22)
• Tirsdag d. 24/10 (kl. 19-22)
• Torsdag d. 23/11 (kl. 19-22)
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• Tirsdag d. 23/1 2018 (kl.19-22) hos Bodil, Toftegårdsparken 8 i
Them
• Tirsdag d. 6./2 2018 (kl. 19-22)
• Generalforsamling d. 27/2 kl. 19
5. Gennemgang af referatet fra generalforsamlingen og drøftelse af
ideerne til arbejdsdrøftelserne om de nye strategier – referat og pkt.
6 i referatet fra generalforsamling medsendes som bilag.
- Vi kunne udfordre hinanden på at invitere nye familier med på
foreningsweekend
o Det syntes vi er en god idé og syntes udvalget skal opfordre til
det, hvis de syntes det er en god idé. Det er ikke udvalget der skal
skaffe de nye familier – det skal alle opfordres til.
- Vi skal være bedre til at informere om forskellige arrangementer fx via
Facebook, SMS ol.
o Vi skal prøve at få flere på vores Facebook gruppe – det skal
opfordres til i alle klubber(kontaktpersonen fra bestyrelsen
opfordrer til det).
Vi forsøger at få reklameret for de forskellige
arrangementer der er relevante for børn, unge og voksne i
foreningen.
- Unge voksne har overvejelser omkring at rykke aftenen, så det er
muligt at TenSing i Kjellerup kan deltage i Unge Voksne.
o Voksenfællesskabet vil gerne støtte op, hvis der er noget Unge
Voksne gerne vil have hjælp til fx weekendtur med TenSing i
Kjellerup.
o Det bliver lavet lidt ekstraordinært, når der kommer
efterskoleelever tilbage. Det støtter vi også gerne økonomisk op
om. I den forbindelse kan man også overveje og lave en
weekendtur i efteråret, hvilket voksenfællesskabet også gerne vil
støtte op om.
- Indtil næste generalforsamling vil vi sørge for, at alle medlemmer af
KFUM og KFUK i Silkeborg kan komme gratis på lederkursus i KFUM og
KFUK regi, hvis det har interesse.
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6.

7.

8.

9.

- Frivillighed:
o Vi vil gerne have engageret flere fra foreningen og måske også
folk udefra.
o Det ville være fedt at melde ud, at vi har arvet nogle penge, der
kan bruges til aktiviteter for børn og unge. Det kan måske være
der, vi kan finde et engagement.
Vi syntes det er spændende og snakker videre om det på et
andet bestyrelsesmøde.
- Der ville være oplagt, at vi stiller op med frivillige til Konfirmanddag i
Jysk arena. Vi skal være synlige, at vi er fra KFUM og KFUK.
o Det tages på til et møde i efteråret.
- Der er snak om at starte en børneklub i Voel og det skal vi følge op på.
o Vi snakker om det på næste bestyrelsesmøde.
Nyt medlem til Husudvalget og Fonden Enghavehuset.
- Snak om forslag til Fonden Enghavehuset (skal være en uvildig)
- Husudvalget
o Suppleanten skal træde til, da Mogens Larsen har trukket sig
Nedsættelse af udvalg til at arrangere Skt. Hans aften ved
Sindstouhytten.
- Vi spørger nogle folk fra foreningen
Samarbejde med Lystruphave Efterskole omkring
Grundlovsdagsfejring d. 5. juni.
- Det bliver der ikke i 2017.
- I efteråret snakker vi om, hvorvidt vi skal opfordre skolen til at
arrangere noget i 2018.
Cykelrally - ny kontaktperson og kontakt til klubberne hurtigst
muligt.
- Malene og Linette sørger for at videreformidle til Klub 3R og Klub One
o Arne sørger for at printe sedlerne til klubberne.
- Malene er kontaktperson til cykelrally.
- Vi sørger for det kommer på hjemmesiden og der på Facebook bliver
linket til opslaget på hjemmesiden.
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10. Klub 3R og Klub One
- Ønske om printer i Enghavehuset og lyddæmper i Klub One. Klub 3R
har spørgsmål til musikinstrumenterne i kælderen.
o Vi vil gerne købe en printer, hvor folk kan koble sig på via et USB
stik.
Jens Martin køber en der kan tage farve og som også kan
kopiere og scanne og det kunne være fint, hvis den også
kan gå på trådløst.
o Det skal sættes lyddæmper op i Club One
Vi prøver at finde en som vil være primus motor og vil
måske bruge forældrehjælp.
- Musikinstrumenter i kælderen
o Vi syntes vi skal beholde dem.
o Vi spørger husudvalget om vi kan få det sidste rum i kælderen til
musikrum
11.Lederpleje/kræs – hvornår og hvad skal vi lave i år?
- For lederne i børneklubberne plus dem i bestyrelsen
o Den 20. september 2017.
12.Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
- Fredagsræs ønsker en kassebeholdning
o Klubben får 2000 kr.
Der skal vælge en kasserer som står for det og sørger for at
samle boner.
- Ansvarlig for Nyt fra foreningen: Arne
o Referat kommer fremadrettet på hjemmesiden
o Opfordre medlemmer til at bliver medlem af Facebook og bruge
det
o Indtil næste generalforsamling vil vi sørge for, at alle medlemmer
af KFUM og KFUK i Silkeborg kan komme gratis på lederkursus i
KFUM og KFUK regi, hvis det har interesse.
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13.Evt.
- Stine og Jens Martin skal sørge for at komme på portalen.
- Referatet ligges fremover på hjemmesiden.
o Det informeres om i næste ”Nyt fra foreningen” og vi skriver på
Facebook, når der er lagt et nyt referat på hjemmesiden.
o Jens Martin undersøger om det er muligt at få en mail, når der er
kommet et nyt referat(om det kan vinges af på hjemmesiden).
- Vi skal arbejde videre på at få Internet i Enghavehuset.
- Der har været arbejdsdag i Sindstouhytten og i Enghavehuset.

Malene Mølgaard

Jens Martin Thomsen

Stine D. Mortensen

Asger Ravn

Arne Mundbjerg

Niels Martin Sørensen
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