KFUM og KFUK i Distrikt Hærvejen

Referat fra Stormøde
02/10/2017 i Menighedshuset i Kjellerup
Til stede var 16 medlemmer samt udviklingskonsulent Connie, som introducerede sig selv.

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

Valg af dirigent og referent
Beretning om arbejdet i projektgrupperne (Børnesommerlejr, Amok Disko, Ung, Voksenarbejde, Børnebørns- og
Bedsteforældrelejr, Arbejdsgiverudvalget/Det koordinerende udvalg) – se bilag
Regnskab for 2016
Nye ideer
Vedtagelse af budget, herunder foreningernes bidrag til distriktet
Valg af kontaktpersoner til udvalgene
Valg af medlemmer til det koordinerende udvalg. På valg er:
a. Vilhelm Vestergaard, Viborg (kasserer)
b. Karen Stenholt, Silkeborg
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Fastsættelse af næste stormøde
Eventuelt

Punkt nr. 3 blev tilføjet i forhold til den udsendte dagsorden.
1) Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev valgt Maiken Clausen.
Som referent blev valgt Maarten van Leeuwen.
Dirigenten konstaterede, at Stormødet var indkaldt efter lovene.
2) Beretning om arbejdet i projektgrupperne (Børnesommerlejr, Amok Disko, Ung,
Voksenarbejde, Børnebørns- og Bedsteforældrelejr, Arbejdsgiverudvalget/Det koordinerende
udvalg) – se bilag
Der henvises til beretningerne, som blev udsendt sammen med dagsorden, samt beretning fra Ung Weekend som blev
tilføjet senere, og har været tilgængelig på hjemmesiden.
Der var følgende bemærkninger og tilføjelser:
Generelt
Beretningerne er rar og positiv læsning, for eks. en fyldt Børnebørns – og Bedsteforældrelejr og en fyldt
Børnesommerlejr, og ledertilgang til Amok Disko.
Godt er der er nogle, der engagerer sig i arrangementerne. Distriktet har en lederplejedag i støbeskeen.
Vedr. Ung i Distrikt Hærvejen
Det blev tilføjet, at Ung Weekend blev afholdt i september i år og at det var et initiativ af Viktor.
Der var forskellige aktiviteter og der var et godt sammenhold blandt deltagerne.
Næste arrangement hedder ”Ung Event” og afholdes i Viborg på reformationsdagen den 31/10 med blandt andet
deltagelse i koncert med Eskild Dohn. Der er begrænset plads til koncerten. Alle blev opfordret til at sprede ordet om
Ung Event.
Vedr. Voksenarbejde
Dorte Hougaard Madsen berettede, at der blev afholdt 4 møder med god tilslutning. Især mødet med den lokale kristne
frisør og kurder Jozef Davidsen og mødet med biskop Henrik Stubkjær blev godt besøgt. Der er musik ved Sonja og
Maarten van Leeuwen. Næste gang kommer journalist Svend Løbner. Der er 9.400 kr. i kassen, så der er råd til et
større navn i form af Hans Jørgen Østerby, måske i større lokaler.
Der blev efterlyst nye ideer. Voksenudvalget vil gerne afløses i for eks. et halvt eller et helt år.
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Godkendelse
Beretningerne blev godkendt.
3) Regnskab for 2016
Der henvises til resultatopgørelser for henholdsvis distriktet og projekt konsulent, som blev udsendt sammen med
dagsorden.
Der blev overført godt 46.000 kr. fra distriktet til projektet for at kunne have Benedicte ansat til efter Børnesommerlejren.
Projektets beholdning blev nulstillet ved det.
Foreningens egenkapital er 75.083,35 kr. og det er godt med en buffer til eventuelle underskud.
Der var en bemærkning om fundraising, som man gør meget i i Norge.
Det er nemmest at få penge til nye tiltag, ikke til drift. Dette vedrører projektpuljen.
Det ville være godt hvis nogle ville engagere sig i den opgave. Der må gerne tænkes i andre muligheder.
Ellers kan udvalgene selv søge gængse steder, som støtter os generelt, som Y’s Mens klubberne eller foreningen
Skanderborg. Det har Børnebørns – og Bedsteforældrelejren, Unglederturen og Ung Weekend gjort.
Regnskaberne blev godkendt.
4) Nye ideer
Her er de ting, der blev budt ind med. Billederne er vedlagt som bilag.
Hvad er du mest stolt af i din forening/klub?
At der tænkes hvordan foreningsbygningen kan gøres brugervenlig.
Villighed til at hjælpe når der bliver spurgt.
Musik fremmer samvær og fællesskabsfølelse.
Ten Sing 7.
Villighed til små udvalg.
”Spis Sammen” sammen med lokalområdet i Viborg KFUM og KFUK.
Vores hyggelige familieklub.
Vi er en stor forening. Der er mange grupper.
Omstillingsparatheden.
Skifter bibelgrupper hvert 3. år.
Vore lokaler/udenoms faciliteter.
Vi får fat i dem der kommer hjem fra efterskole.
Engagerede unge.
Levende musik.
Gode møder indholdsmæssig.
Gode initiativer + nogle der fanger ”boldene”.
Foreningsweekend.
Gratis lederuddannelse
Hvad er du mest stolt af i distriktet?
Foreningerne bakker op om lejre og andet.
Der er begyndende ung tiltag.
Alt arbejde i KFUM og KFUK indeholder: fællesskab, socialt fællesskab,
forkyndelse.
At vi kan samle penge til konsulent ansættelse.
Børnesommerlejr.
Dygtige ledere.
Ungledere på børnesommerlejren, intro til at være leder.
Alle de tilbud – børnesommerlejr, bedstelejr, Amok, Voksenaftner, Unge.
Børnebørns – og Bedsteforældrelejr.
Lederfællesskab.
At der er mange deltager på distriktets lejre.
Voksenaftnerne.
Konsulentansættelse ved indsamlede økon. midler fra medlemmer og andre intersserede.
At der er aktiviteter for alle aldre - og at de alle har succes.
Gode oplevelser som lejre, weekender, aftner.
Konceptet hvor vi oplærer ungledere til at være ledere. Det spreder sig. De bliver også ledere i andre sammenhæng,
eks. Amok disko, Ung event, m.m.
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Engagement.
De organiserer Amok disko og Børnesommerlejr.
De engagerede frivillige.
Ung ☺
Hvad synes DU distriktet skal arbejde med? (drømme)
Ide: arrangement for kvinder. I Herning eksisterer de populær kvinde lørdag.
Støtte op om de eksisterende tilbud.
Ressourcebank/vidensdeling.
Distriktet skal arbejde med arrangementer, som ikke kan udføres i de enkelte
foreninger, eks. sommerlejre.
Lederpleje/ledererhvervelse.
Distrikts udflugter/ture.
Udbygge samarbejdet i distriktet mht at samle de unge op efter efterskole.
”Passe på” lederne, så de ikke brænder ud.
Ikke kun lave PR for Børnesommerlejr.
Ungarbejde.
Fælles børne akt. dag i forb. med Børnefestival.
Børn/unge.
Komme bredere ud med PR.
Forbedring af kommunikation, nyhedsbreve, mails, mv.
Videreudvikling af julefrokost for børn.
118 m børnejulefrokost.
Hvilke mulige samarbejder ser du? (foreninger imellem)
Tænke de unge ind i sammenhænge.
Tænke fælles med de unge.
Udnytte hinandens ressourcer på tværs af foreningerne. Nogle kan være gode til
noget, som andre kan have glæde af …
Distriktsmøder/vidensdeling.
Fundraising.
Ressourcebank.
Ung i hærvejen!
Fortælle hinanden om arrangementer, hvor flere kan være med.
Hvordan bliver vi mere åbne som forening og distrikt?
Det er vi allerede!
Hjemmesiden som central formidlingssted.
Et mere ”medlemsorienteret” stormøde. Så vi bliver mere bevidste om, hvem vi
er, hvad vi gør og hvad vi kan. Hvordan løfter vi hinanden dertil?
Større kendskab til hinandens aktiviteter. F.eks. hjemmeside, facebook, m.v.
Der skal informeres mere om uddannelses stederne.
Skriv ALT, så folk der ikke aner hvad KFUM og KFUK er kan forstå, hvad de
inviteres til. For eks. fokus på aktiviteter og hvad de får ud af det.
Ung Event: tør at invitere på handelsskolerne, gymnasier m.v.
Få nye medlemmer til at føle sig tryg.
At nå ud til flere og nye målgrupper.
Mere presseomtale – kontakt til aviserne.
At der er forventninger til at den enkelte har nogle ønsker. At der er brug for den enkelte.
At du er savnet hvis du ikke møder op.
Tydeligere PR generelt.

Der var efterfølgende en snak om følgende ting:
Ovenstående ideer tages med til fremtidig distriktsmøde (møde med foreningsbestyrelser og aktivitetsudvalgene).
Ressourcebanken er en gammel ide, som aldrig blev realiseret. Der blev spurgt om, hvordan den kan udformes.
Banken indeholder oplysninger om medlemmer, som kan byde ind med noget.
Formål er, at kontakterne gør det nemmere for ledere.
Men kontakterne kan også lægges på anden vis, for eksempel ved at spørge folk direkte eller ved opringning, eller ved
at udbyde en opgave.
Direkte kontakt giver ressourcer. Måske ikke til det, man spørger om, men så til noget andet.
Børnebørns – og Bedsteforældrelejren brugte unge ledere fra Børnesommerlejren til at lave natløb.
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118 m Børnejulefrokost er en ide fra Herning og Distrikt Trekanten. I konceptet invitereres alle børn til julefrokost på en
efterskole, og vartes op med relativ få midler.
5) Vedtagelse af budget, herunder foreningernes bidrag til distriktet
Der henvises til budgetforslaget, som blev udsendt sammen med dagsorden.
Der var forslag om, at distriktet støtter rejsen til Børnefestival i Haderslev næste år.
Forslaget kom ikke til afstemning, men der var en positiv holdning til fælles buskørsel.
Det koordinerende udvalg tog ansvaret for at finde buspriser, og eventuelt alliere sig med økobanden eller andre for at
finde støttere til omkostningerne. Ellers er det okay at tage penge fra kassen.
Der var en holdning, at det er i orden med en mindre selvbetaling på 100-200 kr.
Til lederplejedagen var der samme holdninger, på nær selvbetalingen.
Hans Christian Sønderriis gjorde opmærksom på, at et arrangement kan få 80% af deltagergebyret betalt af
kommunerne, hvis arrangementet går under lederuddannelse og opfylder betingelserne dertil.
Det kunne være aktuelt for Unglederturen og Unglederlejren.
Budgetforslaget blev godkendt uden ændringer.
6) Valg af kontaktpersoner til udvalgene
Følgende personer blev valgt:
Børnesommerlejr: Tanja N. Jensen og Sonja van Leeuwen.
Amok Disko: Tanja N. Jensen.
Ung i Distrikt Hærvejen: Connie E. Braüner.
Voksenarbejde: bestyrelsen i Hinge.
Børnebørns- og Bedsteforældrelejr: Frits Madsen.
7) Valg af medlemmer til det koordinerende udvalg
På valg var Vilhelm Vestergaard, Viborg og Karen Stenholt, Silkeborg.
Begge genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.
Det koordinerende udvalg består hermed af Vilhelm Vestergaard, Karen Stenholt og Maiken Clausen.
8) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Kaj Nygaard og Jes Madsen blev genvalgt.
Som suppleant blev valgt Hans Christian Sønderriis.
9) Fastsættelse af næste stormøde
Næste stormøde afholdes i uge 40 næste år i Silkeborg. Dag og klokkeslæt blev ikke fastlagt.
Der var forslag om, at holde stormødet om lørdagen om dagen af hensyn til børnefamilierne.
Der var forslag om, at holde stormødet søndag eftermiddag ved en af familieklubberne.
Der var forslag om, at holde stormødet om aftenen på en hverdag.
Ingen af forslagene kom til afstemning.
I stedet lader det koordinerende udvalg forslagene bundfælde sig og tager bestyrelsen for Silkeborg med på råd.
10) Eventuelt
Hans Christian Sønderriis gjorde opmærksom på, at foreningens budgetskema til lokaletilskud skal være sendt ind til
kommunen inden 1/12.
Han mente, det ville være smart, hvis oplysningerne om lokaleudgifterne for distriktets arrangementer kan findes på
Portalen, sammen med oplysningerne fra landsarrangementerne.
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Frits Madsen efterlyste hjælp til praktiske gøremål ved Børnebørns – og Bedsteforældrelejren, blandt andet
køkkenhjælp.
Frits Madsen oplyste, at Kjelsø Lejren har 50 års jubilæum næste år, og at der i den anledning er stor fest den
26/05/2018 med blandt andet tidligere biskop i Lolland-Falster Sten Skovsgaard og med Sigurd Barrett.
Dorte Hougaard Madsen fortalte om en Netværkinspirationsdag til bestyrelser og distriktsbestyrelser den 21/04/2018 på
Tommerup Efterskole, hvor præst og fremtidsforsker Birgitte Jørgensen fortæller om større strømninger i vesten som
stress og depression og den nyeste tendens: ensomhed. Hvis der er flere der er interesseret, hører hun det gerne.
Dorte Hougaard Madsen oplyste, at der i uge 45 er ”Danmark spiser sammen”, og at man bør overveje i foreningerne,
om man vil være med.

Referent: Maarten van Leeuwen, 08/10/2017 og 30/10/2017.
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