Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg
24. oktober 2017.
Indledning: Arne
Fremmødte: Jens Martin, Arne, Asger, Malene, Niels Martin og Stine
Afbud: Bodil
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 31. august 2017.
- Godkendt
3. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde; Lederkræs, Stormøde i
Distrikt Hærvejen og Foreningsweekend
- Lederkræs
o Det var kræs – god mad.
o Satte tanker i gang om at sætte aftryk
o Næste gang er det en idé, at invitere alle der gør et stykke arbejde
i foreningen (fx dem der står for foreningsweekend, udvalget bag
Sindstou hytten osv.)
- Stormøde i distriktet
o Generalforsamling
o Tanker om hvad vi lykkes med som forening
Der var inspiration at hente
o Silkeborg skal afholde stormøde 2. oktober i 2018.
Stine booker Enghavehuset og skriver mail til Karen
Stenholt om datoen
Vi skal sørge for forplejningen
o Kjeldsølejren fylder 50 år i 2018
- Foreningsweekend
o Flot opbakning
o Godt koncept
o Jette og Orla har sagt ja til næste år og vi skal finde et hold mere.
o Bodil undersøger om Nøvlingsskov er booket til 2019.
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- Juletræer
o Der skal sendes en SMS ud til alle i foreningen(Arne og Linette)
o Reklamere på Facebook(Arne og Linette)
o Jens Martin følger op på tidspunkt og antal
o Bestyrelsen sørger for at reklamere i de klubber, som vi er
kontaktperson for.
4. Brug af vores Udviklingskonsulent i Distrikt Hærvejen, Connie.
- Præsentation af Connie.
- Rollen er at hjælpe os, støtte os og arbejde på at det er sjovt at være
frivillig.
- Pt. fokus på at gøre det endnu sjovere at være ung i KFUM og KFUK i
distriktet.
o Ung event og ung weekend
- Ønsker fra konsulenten: Mere kommunikation omkring hvad der sker
på tværs i distriktet via et nyhedsbrev.
- Hun vil gerne lave en lederplejedag for dem der er ledere/laver
arrangementer i distriktet den 21. januar 2018.
- Hvad vil vi gerne bruge Connies hjælp til:
o Vi har brug for hjælp til at få flere deltagere i Club One og Klub
3R.
- Vi talte lidt om, at vi gerne vil arbejde på at få vores medlemmer endnu
mere på banen og være mere aktive, så vi i højere grad kan løfte i flok.
Vi skal have fokus på at skabe en kerne der gør, at det giver mening for
den enkelte og for samfundet at lave det frivillige arbejde.
5. Planlægning af vores arrangement med Jesper Grønkjær til KK44
- Starter kl.19.
- Tager 1 ½ time.
- Kage: Arne, Asger, Stine og Malene.
- Stine undersøger med lokalebooking.
- Bestyrelsen kommer kl. 18(Arne, Asger, Malene, Jens Martin kommer).
- 20 kr. for kaffe og kage(kan bruge et nummer til mobile pay).
6. Bestilling af sweat-shirt til KFUM & KFUK i Silkeborg
- De er bestilt og under produktion.
- Stine følger op på hvornår de kommer. Oplagt at bruge dem til KK44,
hvis de er færdige.
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7. Fonden Enghavehuset
- Fonden havde sendt nogle spørgsmål, som vi snakkede om.
- Vi vil gerne se garagen.
- Vi er villige til at betale leje for garagen, hvis den er tæt og lokale er
brugbart.
- Vi er åbne overfor at låne fonden nogle penge – godt med konkret
forslag til generalforsamlingen.
8. Ny aktivitet/afdeling, til dem der er for gamle til Unge Voksne
- Det er interessant at undersøge, hvem vi har i den aldersgruppe i
foreningen(Niels Martin undersøger) og i distriktet(Connie undersøger
om der er et behov i de andre foreninger).
9. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
- Nyt fra foreningen:
o Lederkræs
o Foreningsweekend
o Tjene penge til foreningen ved at slæbe juletræer
o Stormøde i distriktet – næste år i Silkeborg
o Kjeldsølejren fylder 50 år
o Bestyrelsen har haft besøg af ny konsulent Connie
o Ny klub i Voel
o KK44 arangement
10.Evt.

Malene Mølgaard

Jens Martin Thomsen

Stine D. Mortensen

Asger Ravn

Arne Mundbjerg

Niels Martin Sørensen
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