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Referat Generalforsamling i KFUM og KFUK i Silkeborg.
Den 27. februar 2018 i Enghavehuset.
1. Valg af dirigent og referent
-

Valg af dirigent: Linette Mundbjerg
Valg af referent: Stine D. Mortensen
Dirigent og referent er godkendt af generalforsamlingen.
Indkaldelse sendt ud rettidigt.

2. Mundtlige beretninger fra Formanden, Klub 3R og Klub One. Skriftlige
beretninger fra Klub K, Unge/voksne, Fredagsræs, Fredagstræf, Tro og Liv 1 og 2,
Familieklubben og Voksenfællesskab.
- Formandsberetning
o God stemning og opbakning i foreningen
o En forening der rummer alle aldre
o Købt nye sofaer i Klub 3R og lavet lydisolering i Club One
o Købt ny printer og der er sat Internet op
o Godt samarbejde med Sindstou hytten og Y´s men
o Ny børneklub i Voel, Klub K, det kører godt
o Ny konsulent i distriktet, som vi også har glæde af i foreningen
o Nye trøjer til ledere og bestyrelsen.
- Klub 3R, Club One – læs udsendte beretninger.
- Klub K kunne desværre ikke komme, men deres beretning er også udsendt.
3. Skriftlig beretning fra Fonden Enghavehuset.
- Beretning er udsendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning.
-

-

Det reviderede regnskab 2017:
o Indtægt: 224.487,33 kr.
o Udgift: 209.322,94 kr.
o Resultat: 15.164,39 kr.
Ingen indvendinger til det reviderede regnskab.
Det reviderede regnskab 2017 er godkendt af generalforsamlingen

5. Fremlæggelse af Sindstouhyttens reviderede regnskab samt budget.
-

Det reviderede regnskab og budget præsenteres af Ib Kristoffersen
Det reviderede regnskab 2017:
o Indtægt: 141.472,94 kr.
o Udgift: 68.242,07 kr.
o Resultat: 73.230,87 kr.
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-

Status pr 31/12-2017:
o Primo: 1.109.096,70 kr.
o Ultimo: 1.142.327,57 kr.

-

Budget for 2018:
o Indtægt: 140.000 kr.
o Udgift: 66.900 kr.
o Resultat: 73.100 kr.

-

Det reviderede regnskab 2017 og budget for 2018 er godkendt af generalforsamlingen.

6. Arbejdsdrøftelse v. Arne Mundbjerg, Niels Martin Sørensen og Malene Mølgaard.
”Vi arbejder på at kunne bygge et nyt hus i gården ved Enghavehuset, i stedet for
garagen.”
Arne præsenterede bestyrelsens idéer og tankerne bag.


Hvordan gør vi det attraktivt og godt at være beboer?
o Lav husleje(billigere end steder der ligger tæt på uddannelsessteder)
o Kollegie miljø
o Stort fælleskøkken
o Tag terrasse med grill
o Parkeringsplads til beboere
o Må benytte husets faciliteter
o Fællesrum beboerne imellem(køkken/alrum)
o ”Must” at være aktiv i foreningen, da det skaber et fællesskab der er givet på
forhånd.
o At man må benytte de attraktive faciliteter (poolbord ol. i klubberne)
o Altan/udendørsarealer
o Mulighed for plads til at spise sammen
o Fællesspisning
o Lånecykel
o Årskort til attraktioner i Silkeborg
o Delebil
o Aflåst cykelrum
o Te køkken i værelse/lejlighed
o Eget køkken/bad i lejlighederne (evt. 2 lejligheder der deler)
o
o
o
o
o
o
o
o

Aflåst cykelrum
Fælles område både indendør(dagligstuen) og udendørs(grillterrasse)
Byhave
Fællesskab
Levende miljø
Fælles lokaler
Vaskefaciliteter
Nyt og moderne

Side 3/6

o
o



Hvad kan de nye lokaler bruges til?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


-

Et KFUM og KFUK lejlighedskompleks, som er eksklusivt for medlemmer.
Medbeboere på samme alder.

Mulighed for lan café
E-sports café
Mulighed for at dele lokaler
Plads til fysiske spil(bordtennis, billiard)
Musik-øve lokale
Bålplads
Vildmarksbad
Bedre udendørs aktiviteter
Klatrevæg
Månedsbaseret arrangementer med forskellige temaer
Stort lokale og små lokaler
Stort lokale der kan deles med skillevæg
Hyggerum/hjørner til spillecafé mm(brætspil)
Hænge ud sted
Et stort lokale og mere åbent og luftigt rum¨
Køkken mellem det nye og gamle bygning
Passe på det nye ikke gør det, som de gamle kan.
Skal det kun bruges af KFUM og KFUK? Eller skal Y´s mens også have mulighed for
det? Eller hvordan gør vi det, så det er attraktivt for begge klubber.
Bedre udendørs arealer
Plads til boldspil
Hjemmebiograf
Hæng ud sted
Events fx Børnedisko
Flere foredrag – også for ikke KFUM og KFUK´ere
Bedre forhold for større børn/unge
Lektiecafé
Åbent hus: Leje det ud til fx børnefødselsdag og derigennem præsentere huset –
måske et par voksne fra foreningen der vil være tovholder for det.
Bedre toiletfaciliteter
Madklub – kræver dog renovering af køkken og køb af industriopvaskemaskine
Café muligheder med spil mm. – et sted hvor man kan droppe ind.

Er det en idé der holder?

Vigtigt vi ikke erstatter det vi har!
Obs. på hvem det er man vil have der skal bruge de nye lokaler
o Vi vil lave klubtilbud der kan noget mere.
Skal lokalet skulle kunne lejes ud til andre?
Inspiration fra andre steder:
o Der er børnehøjskole i Århus
o Studietur i Norge – arbejder med åbne huse med fx musikrum, pigegruppe, køkken,
spillefællesskaber – Projektgruppe der arbejder med Samhuse.
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-

Lave behovsanalyse!
o Det skal undersøges grundigt!
Det bærende er, at det bæres af beboere
o Undersøge grundigt om det er muligt

7. Hvad sker der i Distrikt Hærvejen for de forskellige aldersgrupper? V.
Distriktskonsulent Connie Ejskær Braüner
- Der foregår rigtig mange ting
o Nyhedsbrev udsendes – skal sendes ud i hvert fald hver anden måned
 Gerne med input fra foreninger, udvalg og arrangementer i distriktet
o Børnesommerlejr – det tegner godt
o Bedsteforældre og børnebørns lejr i dagene op til påsken
 Mangler folk til køkkenet – kontakt gerne Connie
o Ungweekend i weekenden, 10-11 deltagere (størsteparten fra Silkeborg)
o Voksensaftner – der ikke sat datoer for foråret. Tidligere har Hinge stået for
det. Der kunne godt bruges nye til at stå for det, så alle foreninger bidrager
til at stå for det.
o AMOK disko
o Landsplan: I marts er der børnefestival (fælles bus arrangeret i distriktet) og
efterskolefestival (lokalforeninger præsenteres på et løb).
- Pt. pendler Connie rundt til generalforsamlinger
- Prik endelig til Connie, hvis hun kan hjælpe med noget.
8. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget til godkendelse eller anden
beslutning.
-

-

-

-

Vedtaget på generalforsamlingen for kontingent 2019:
o 0-19 år: 190 kr.
o 20-29 år: 200 kr.
o 30+: 667 kr.
o Velkomstmedlem: 125 kr.
Kontigentet for 0-19 år stiger lidt, da vi derved kan få støtte fra kommunen. Derimod lader
vi kontingentet for 20-29 år falde lidt.
Kontingentet for 2019 er godkendt af generalforsamlingen.

Budget for 2018:
o Indtægt: 272.884 kr.
o Udgift: 272.245 kr.
o Resultat: 639 kr.
Budgettet for 2018 er godkendt af generalforsamlingen.
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9. Valg til bestyrelsen + Suppleanter. På valg er Niels Martin Sørensen, Asger Ravn
og Malene Mølgaard. Niels Martin Sørensen ønsker ikke at genopstille til
bestyrelsen. Asger Ravn og Malene Mølgaard er villige til genvalg.
- Følgende blev valgt til bestyrelsen
o Asger Ravn
o Malene Mølgaard
o Dorte Nielsen
- 1. suppleant: Jette Jensen
- 2. suppleant: Charlotte Klausen
10. Valg til Fonden Enghavehuset + suppleanter. På valg er Lynge Madsen, som ikke
ønsker genvalg.
- Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at finde en til husudvalget
og også til suppleant, da ingen til generalforsamlingen ønskede at stille op.
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter
- Anders Skjødt
- Jens Nielsen
- Suppleant: Mogens Larsen
12. Valg til landsmøde
- Bestyrelsen har bemyndigelse til at finde 5 delegerede til landsmøde 2018.
13. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen: ”Bestyrelsen beder om generalforsamlingens opbakning til at
placere op til 1 mio. af foreningens midler som lån til fonden Enghavehuset i
forbindelse med udbygning af huset eller refinansiering af eksisterende lån, hvis de
ønsker det. Lånet forrentes efter nærmere aftale.”
Forslag til ændring af forslag:
”Bestyrelsen har bemyndiges til at placere op til 1 mio. af foreningens midler som lån
til fonden Enghavehuset i forbindelse med udbygning af huset. Lånet forrentes efter
nærmere aftale. Er byggeriet ikke klar til finansiering, berammes lånet hvert år til et
maksimalt beløb svarende til nuværende låns årlige afdrag.”
Det nye forslag med ændringer blev vedtaget.
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14. Evt.
-

-

Foreningsweekend: Orla og Jette står for foreningsweekend, men mangler et par til at
hjælpe med at stå for det - Bente og Niels Martin meldte sig. Voksenfællesskabet står for
maden og Lystruphave er booket.
Tak til Niels Martin for det store arbejde han har lagt i bestyrelsen.
Der arrangeres en tur til Oberammegau: Det er stadig muligt at tilmelde sig.
Lørdag den 17. marts: Arbejdsdag i Enghavehuset.

_______________________________
Dirigent Linette Mundbjerg

