Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den
31. august 2017. Mødet afholdes i Enghavehuset og starter kl.
19.00
Indledning: Jens Martin
Fremmødte: Malene, Niels Martin, Arne, Jens Martin, Stine, Bodil.
Afbud: Arne
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 7. juni 2017.
- Der er kommet 4200 kr. ind fra Cykelrally. Der mangler endnu 500 kr.. Club One
bruger i første omgang de indkomne penge. Hvis de sidste 500 kr. kommer ind, så
får de også dem.
3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde; KK44, internet i Enghavehuset, opdatering af
klubbernes beskrivelser osv., Y’s Men’s priduddeling.
-

KK 44: Malene har lavet en aftale med Jesper Grønkjær om at komme fredag d. 3.
november. Kontrakt er udfærdiget.
Internet i Enghavehuset. Det kører, JM sætter en kode op i husets andre rum
Der er kommet en nøgleboks. Dejligt.
Opdatering af klubbernes beskrivelser på hjemmesiden.
Vi mangler opdatering fra Klub 3R, Unge Voksne, Fredagstræf, Familieklub,
Voksenfællesskab, Tro og liv 1-3. Børneklubben i Voel
Lederprisen gik til en FDF’er i denne omgang. Men NM fik en stor hilsen med til
vores aktive lederggruppe i klub 3R som vi havde instillet til prisen

4. Lederkræs - planlægning af de sidste detaljer. (se bilag)
- Vi har ikke fået booket lokalet og nu er det booket af en anden klub. Niels Martin
kontakter dem og hører om de kan være i kælderen i stedet.
o Som plan B spørger vi om vi kan låne sognelokaler i Alderslyst.
- 4 fra voksenfællesskabet står for maden og sørger for rigtig god mad.
- Stine sender invitationerne ud hurtigst muligt.
- Niels Martin aftaler andagt med Klaus Videbæk.
5. T-shirt til KFUM & KFUK i Silkeborg
- Vi bestiller en sweat shirt til lederne i Klub One, Klub 3R, klubben i Voel og
bestyrelsen.
- Stine sørger for at prøverne og bestillingssedler kommer med Jens Martin til
lederforkælelse.
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6. Stormøde d. 2. oktober 2017 og brug af den nye Udviklingskonsulent i Distrikt
Hærvejen. (se bilag)
- Asger og eventuelt Stine og Malene tager med til stormødet.
- Den nye udviklingskonsulent Connie er startet op.
- Malene tager kontakt til Connie i forhold til at få flere medlemmer i Klub 3R og Club
One.
- Connie inviteres til foreningsweekend og eventuelt spørge om hun kan hjælpe med
noget – Arne sørger for det.
7. In-Fri, nyt introkursus til ledere og frivillige i KFUM & KFUK Østjylland. (se bilag).
- Malene inviterer Unge Voksne
- Hvis det koster noget betaler bestyrelsen.
8. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
- Den nye klub i Voel
o 13 børn fra Voel deltog i børnesommerlejr, så der er godt grundlag til start
af ny klub.
o Lisbeth og en mere vil være gennemgående ledere og mange vil gerne være
behjælpelig.
o De skal bruge klublokalerne ved hallen
o Skal deltage i byfesten
o Starter den 12. september 2017
o Bodil overfører start kapital på 2000 kr. til Malene, som kommer dem i en
æske eller noget andet.
- Klub 3R
o Prøver at lokke flere ledere til, da flere måske stopper til sommer.
o Mange af børnene vil nok begynde i Voel, når den starter op.
o De snakker om tidspunktet, hvor Klub 3R ligger.
- Club One
o Kunne også godt bruge lidt flere medlemmer.
- Unge Voksne
o 17 unge og kører godt.
- Voksenfællesskabet
o Vil arbejde på at starte en ny Y´s men Club.
o Men det haster ikke med at få det startet op.
o Vil fokusere på at hjælpe i forskellige klubber, foreninger og andre gode
formål.
- Tro og liv
o Tro og liv 1 har valgt at invitere Tro og liv 2 til en herreaften og senere en
dameaften.
9. Evt.
- Vedtægterne skal underskrives og indsendes til KFUM og KFUK.
o Niels Martin tager vedtægter med til lederkræs.
- Vi skal have fundet ud af hvordan vil bedst muligt vil bruge rummene i kælderen.
- Vi kan næste gang snakke om, hvorvidt vi kan gøre noget for medlemmer der er for
gamle til unge voksne, men som ikke har stiftet familie.
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