Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg den
12. december 2017.
Fremmødte: Malene, Asger, Arne, Jens Martin, Niels Martin, Bodil(kasserer) og Stine
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
-

Tilføjelse af et punkt.
Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 24. oktober 2017.
-

Godkendt
o Vi kontakter Nøvlingskov vedr. foreningsweekend 2019

3. Opfølgning på syn i garage og kælder med Fonden Enghavehuset d. 7. december
-

Garage
o Jens Martin og Arne var på kik med Fonden Enghavehuset.
o Vi syntes det kunne være spændende at se på, hvilke muligheder der er for at låne
Fonden Enghavehuset penge, som kan bruges til at bygge nye lokaler til fx multirum,
musiklokaler og øverst lejeboliger.
o Det vil være mest hensigtsmæssigt at rive garagen ned og bygge nyt – det kan bedre
betale sig.
o Vi drøfter det på generalforsamlingen.

-

Omrokering af lokaler
o Malene drøfter det med lederne i Klub 3R om krearummet kan bruges til musiklokale
og lokalet med to niveauer kan bruges til krearum og opbevaring. Resten af det
opbevarede kan flyttes til lokalet på loftet.

4. Økonomi
-

Vi gennemgik regnskabet.
Vi forsætter med at give gratis kursus til alle medlemmer af KFUM og KFUK i Silkeborg indtil
andet bliver vedtaget.

5. Generalforsamling 2018
-

-

-

Arbejdsdrøftelse
o Vi stiller forslag om at låne penge til Fonden Enghavehuset til investering af nye lokaler
i forbindelse med Enghavehuset(der laves et oplæg dertil).
Besøg af Hovedbestyrelsen
o De er velkomne og må gerne deltage. Hvis de har lyst er velkomne til at komme med en
kort refleksion om aftenen til sidst.
Tidsplan
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-

-

o Vi ser på det til januar
Beretninger
o Deadline 1. februar 2018.
o Beretninger sendes til formanden.
o Club One, Klub 3R, Unge Voksne og Klub K(Voel) laver mundtlige beretninger.
Fonden Enghavehuset
o Der skal være en fra KFUM og KFUK der stille op til Fonden Enghavehuset.
Kaffe: Vi finder nogle dertil

6. Nyt mail system for KFUM & KFUK foreninger - er det noget vi vil have?
Vedhæftet
-

Vi vil gerne have lavet en gruppe mail til bestyrelsen samt en mail adresse til formanden
Vi vil gerne have vores referater gemt på drevet.

7. Penge skabende aktiviteter - cykelrally, salg af julekalendere, hjælp med
juletræet.
-

Klub 3R har solgt julekalender sidst på året 2017.
Cykelrally: 29. maj 2018 – nærmere information senere
Vi skal slæbe juletræer igen i januar 2018 – datoen er ikke meldt ud endnu.

8. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
-

-

Tro og liv 3 er lukket ned, da de er blevet en del af voksenfællesskabet.
Klub K(Voel)
o Ca. 20 deltagere
o 6 – 7 voksne deltager på skift.
Nyt fra foreningen
o Bliver fremadrettet sendt rundt til alle medlemmer over 16 år

9. Evt.
-

10. januar 2018 er der møde i distriktet: Malene og Stine deltager.
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