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Referat Ҍ Generalforsamling 2022 
Ҍ KFUM og KFUK i Odense 
 
Dato: Torsdag d. 3. marts 2022.  
Sted: Østerbæksvej 87, 5230 Odense M (mødelokale).  
Tidspunkt: Kl. 18.30 Ȃ 22:00.  
Deltagere: 16. 
 
Dirigent: Anne-Gerd Bonde (valgt pkt. 1.1). 
Referent: Camilla Panduro Nielsen (valgt pkt. 1.2). 
 
Indledning.  
Ved Helle. KFUM og KFUK kan noget helt særligt, og vi kan godt, når det er nødvendigt. 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  
1.1. Bestyrelsen foreslår Anne-Gerd Bonde som dirigent.  

Klappes ind Ȃ enstemmigt valgt. Konstaterer at der er rettidigt indkaldt til 
generalforsamling. 

1.2. Bestyrelsen foreslår Camilla Panduro Nielsen som referent.  
Klappes ind Ȃ enstemmigt valgt. 

1.3. Dirigenten faciliterer valg af stemmetællere. 
Ikke nødvendigt. 

 
2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne ¤r og foreningens nuværende 

situation. 
2.1. Formand, Mathias Sebastian Rasmussen, og næstformand, Anna Sofie Sehested Geisler, 

beretter på vegne af bestyrelsen om foreningens overordnede drift. ( Se Bilag 1 - 
Bestyrelsens beretning.) 
Nuværende bestyrelse har siddet i 6 måneder efter udskudt generalforsamling (GF) i 
august 2021 pga. Corona. Bestyrelsen består af Helle, Lea og Signe som menige 
medlemmer. Henriette er sekretær, Andreas er kasserer, Anna Sofie er næstformand, 
og Mathias er formand. Anna og Helena er suppleanter, men der har ikke været behov 
for at indsupplere. 
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Efter GF 2021 lå der et stort arbejde i at dokumentere KFUM og KFUK i Odenses 
arbejde over for kommunen. Sikre godt grundlag for foreningens drift. 
Dokumentationen over for kommunen gør at foreningen er berettiget til at modtage 
medlemstilskud. 
Lykkedes med genåbning af nogle aktiviteter i 2021, men nogle aktiviteter måtte 
aflyses. Det har været et hårdt år at lave foreningsarbejde i. Tak til de frivillige i den 
fælles kamp. 
Som bestyrelse og medlemmer tager vi del i og bærer ansvaret for KFUM og KFUK i 
Odense. Den forening har eksisteret i 53 år. 
Medlemsstatus til GF i 2020: 230, august 2021: 170 medlemmer. Ved dagens 
generalforsamling: 211 medlemmer. Forventer en del udskiftninger og ud- og 
indmeldelser i forbindelse med afslutning og opstart af sæsoner Ȃ ses især i 
Fællesklang. Forventer at det samme sker i marts og april, hvor der er 
kontingentopkrævning Ȃ afventer kontingentbetaling fra 170 medlemmer, men det er 
historisk helt normalt. Det er et flot medlemstal. For nogle år tilbage var der omkring 
60 medlemmer, så der er sket meget siden. Det kan vi bl.a. takke de frivillige for.  
Ifm. Corona har der været mange retningslinjer, bl.a. DUF, Odense Kommune, 
Munkebjerg Kirke, landsbevægelsen som en del af DUF med egen fortolkning af 
retningslinjerne. Det har været svært at navigere i, men vi har forsøgt at navigere bedst 
muligt. Takker Munkebjerg Kirke for godt samarbejde og for at være gode værter. Vi 
har gjort vores bedste for at muliggøre flest mulige aktiviteter med flest mulige 
medlemmer. 
Bestyrelsen har forsøgt at gøre deres bedste for at supportere udvalgene. Motivationen 
har været svær for udvalgene. Der er også medlemmer, der er forsvundet som en 
konsekvens af nedlukningen. Der er to slags medlemmer: dem der er en del af en 
forening, og dem der er en del af en aktivitet. De sidste er dem der er forsvundet flest 
af, men vi har flest af de første. 
Ros udefra til frivillige i Fællesklang Odense som var innovative og holdt udendørs 
arrangementer for dem, der ville det.  
Det var ikke muligt at sende folk afsted på Kursus 21. Har lige nu 3 medlemmer afsted 
på lederkurset MOVE.  
Projektet om Odense Børnehøjskole blev nedlagt.  
Nye projekter: Har fået en lokal udgave af landsbevægelsens hjemmeside som er under 
udarbejdelse og opdatering. 
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Har brugt penge på køb af aktivitetsfremmende materialer eks. højskolesangbøger og 
brætspil til Unge Voksne.  
Bakker op om World Council 2022. Sender 6 mennesker afsted med en lille 
egenbetaling.  
I 2021 gik Karen på barsel som korleder i Fællesklang Odense, så Mille trådte til som 
korledervikar. Tak til Mille som korledervikar og velkommen tilbage til Karen. Har 
netop forlænget kontrakten om samarbejde med Karen i Fællesklang Odense. 
Konsekvenserne af Coronanedlukningen ses i nogle af aktiviteterne især i Ten Sing og 
Unge Voksne. Vi fortsætter med at støtte Laura og hendes arbejde med Unge Voksne.  
Tak til Munkebjerg Kirke for samarbejdet. Der er steder, vi kan styrke, men vi skal 
passe på de frivillige kræfter vi har, så vi ikke driver rovdrift på de frivillige kræfter, for 
det at være frivillig er ikke den primære beskæftigelse. Tak til kirkens frivillige og 
kirkens ansatte.  
Som bestyrelse gør vi vores bedste for at give nogle vilkår til de frivillige for at drive 
gode aktiviteter, hvor man kan bede om støtte og hjælp, og få hjælp til at træffe 
beslutninger. 
Vi prøver at tage os af de hårde, administrative og komplicerede opgaver, så de 
frivillige kan fokusere på at skabe gode aktiviteter og skabe relationer til 
medlemmerne i aktiviteterne. 
 

2.2. Aktivitetsudvalgene beretter specifikt om aktiviteterne:  
2.2.1. Fællesklang Odense. (Se også Bilag 2 Ȃ Fællesklang Odense). 

Ved Camilla Brix 
Fællesklang har også været påvirket af Coronarestriktionerne. Kunne ikke afholde 
Fællesklang før til april i 2021. Faciliterede onlineaktiviteter, brætspilsklub, gåtursklub 
osv. som stadig kører i dag. I april 2021 kunne vi være 50 samlet udenfor til udendørs 
����ǳ���¤������¤�ǳǤ�����������������͵Ͳ����������Ǥ����������¤����������������������
slutningen af maj. Fik så meget ud af det, som vi kunne. 
Efterårssæsonen var meget anderledes. I august 2021 kunne vi holde kor som vi 
plejede. Vi var omkring 125 til hver af de tre åbne gange. Efterfølgende en tilslutning på 
80-90 sangere. Vi holdt fælles kordag i Aarhus i oktober med Fællesklang-korene i 
Vejle, Esbjerg, Aarhus, København og Aalborg. Vores egen koncert blev aflyst i oktober. 
Mille stod klar til at overtage, da Karen gik på barsel og vi kunne køre sæsonen ud. Vi 
rykkede opstarten i 2022, så vi kunne starte op uden restriktioner. Til de første gange 
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var vi 60-70 stykker. Tænker det er pga. Corona. Håber at medlemstallet holder. I 
marts holder vi korweekend på Skåstrup Strand lejren. Vi har planlagt mange 
koncerter i foråret, og vi håber at vi kan køre en normal sæson uden for mange 
restriktioner. 
 

2.2.2. Munkebjerg Senior. (Se også Bilag 3 Ȃ Munkebjerg Senior) 
Ved Judith 
Personer på 60+ år. 12-14 stykker der mødes hver 14. dag kl. 18-20.30 og spiser 
sammen. Laver forskellige aktiviteter som film, samtalekort, foredrag osv. Har et rigtig 
godt fællesskab. Var trætte af det under Coronanedlukningen, hvor vi ikke kunne 
mødes. 	������������������������������ǳ	�����������������ǳǤ���������������������
halvår som ligger ǳude i reolenǳ. Der står hvilke aktiviteter der er planlagt gennem 
sæsonen. 
 

2.2.3. Ten Sing Tune. (Se også Bilag 4 Ȃ Ten Sing Tune). 
Ved Mathias, Skubber (leder) i Ten Sing. 
2021 har været et svært og udfordrende år for Ten Sing. Nedlukningerne har kunne 
mærkes på tilslutningen til aktiviteterne. Folk har været bange for at mødes. Pt. er der 
5 skubbere og 5 deltagere. Der er udsigt til snart at få nogle nye deltagere. Under 
nedlukningen, hvor der var sangrestriktioner, blev der arrangeret sociale aktiviteter 
udendørs og i store lokaler indendørs.  
Der er snart et generationsskifte på vej i Ten Sing. Der er nogle der har været der i 
mange år, som snart skal videre. Heldigvis er der nogle deltagere i Ten Sing, som er klar 
til at tage over. De er med på forskellige kurser; 2 er også på Move nu. Der er et stærkt 
fællesskab. 
Der har ikke været kræfter og arrangementer til at rekruttere nye medlemmer i 2021. 
 

2.2.4. Unge Voksne.  
Ved Laura 
Har også været påvirket af Corona. Efter sommerferien startede vi op med at mødes 
fast igen. Der kom også nye deltagere, som ikke havde været der før. Bowling, Den 
Store Bagedyst. Der blev oprettet en styregruppe i december, hvor Laura er den eneste 
tilbage nu. Der er styregruppemøde på torsdag, hvor to andre prøver at hjælpe til, og 
forhåbentligt bliver det til noget. 
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2.2.5. Snak og Æd. 
Ved Helle 
Snak og Æd er et ensomhedsforebyggende tiltag der startede for nogle år siden for 
unge mennesker der går på ungdomsuddannelse. Dem der er holdt ved, går ikke på 
ungdomsuddannelse mere. De vil gerne fortsætte. Der er 4-6 hver gang. Under Corona 
mødtes vi ind imellem på Messenger. Har traditioner der går igen: juledepressioner og 
bingo i januar. Det oprindelige formål er ved at blive lidt udvandet, så der skal tænkes 
over, om det skal ledes videre, eller om det skal retænkes. Vi har indtil til sommer til at 
finde ud af, hvad der skal ske. Det er et sted, hvor folk mødes i virkeligheden, og det 
betyder meget, for dem der kommer. Det har også værdi, selvom der ikke er mange. I 
Snak og Æd må man være præcis, som man gerne vil være. 
 
Fra de fremmødte til generalforsamlingen: 
Det kan måske have potentiale at rykke videre til og sammen med unge Voksne. Det 
kan man snakke videre om fælles. Der er potentiale i begge arrangementer/aktiviteter, 
men man mangler at komme afsted en gang imellem og se hinanden. 
 

2.2.6. Højskolesang. Se også (Se også Bilag 5 Ȃ Højskolesangudvalget). 
Ved Elisabeth. 
Corona har aflyst mange aftener, særligt i foråret. Har stadig haft nogle dejlige aftener 
uden mundbind. Før Corona kom der 60-70 mennesker. Efter Corona har det ændret 
sig. Det er også noget helt særligt at være en broget flok på ca. 20 mennesker der 
kommer. Højskolesang holdes en gang om måneden, hvor udvalgsmedlemmerne står 
for en aften hver en gang imellem. Har et tema hver gang. Har haft Jørgen Kvist som 
oplægsholder i efteråret med nye sange fra højskolesangbogen, som vi også har fået.  
Udvalget har gennemgået udskiftning af medlemmer, fire er forsvundet, men har fået 
to gode aktive medlemmer, Laura og Bjørk. Pianist Anders gør det muligt at holde 
nogle gode aftener til gode toner. 
En udfordring har været at få nyheden om arrangementerne ud til folk. Mangler en PR-
ansvarlig. Er spændte på det nye år. D. 22. marts er der en bingoedition. Besøg af 
Marianne Søgaard + trio med nye højskolesange hvor de også spiller nogle af sangene.  
 
Fra de fremmødte til generalforsamlingen: 
Forslag om at sende programmet til lokalavisen. Der har været meget fokus på at 
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hverve unge, men det er også fedt, når nogle gamle kommer. 
Højskolesang er et frirum væk fra forpligtelser. Det bliver kommenteret at 
højskolesangsudvalget er gode værter, der byder folk velkommen og giver noget af sig 
selv. 

2.2.7. Fra de fremmødte til generalforsamlingen: Man må gerne tilføje andre frivillige som 
administratorer til facebooksiden (KFUM og KFUK i Odense), hvis der er brug for det. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse 
eller anden beslutning.  

3.1. Kasserer, Andreas Lynge Petersen, fremlægger det reviderede regnskab for år 2021.  
Revideret regnskab. 
Generelt er der budgetteret med mere end der er brugt. Der er budgetteret med et 
underskud, og det er endt ud med et overskud. Det er gået godt med investeringerne i 
banken. Har dog tabt det meste af afkastet i de første måneder af året 2022 pga. krigen 
i Ukraine. Har de tidligere år haft to porteføljer; en moderat og en stabil. Den stabile 
blev lukket ned pr. 2022 (gav et afkast på 28.000). Den moderate gav 139.000 i afkast. 
Der blev investeret bæredygtigt, en stor del er sundhed, medicinalt og bæredygtigt. 
Handler om at virksomhederne har ordentlige arbejdsvilkår og laver noget, som er 
godt for verden (socialt ansvar). Nordea er dygtige til at investere pengene.  
Vi har brugt for få penge i 2021. 
Aktiver. Der er lukket to bankkonti, så det hele er samlet i Nordea, og det skal 
investeres i en bæredygtig investeringspulje med moderat risikoprofil. 
Regnskabet er blevet godkendt uden forbehold fra revisorerne. 
 
Generalforsamlingen godkender regnskabet enstemmigt. 

 

4. Drøftelse af foreningens vision, mål og/eller arbejdsplaner.  
4.1. Mulighed for generalforsamlingens fremmødte til at komme med inputs/idéer til 

foreningens eksisterende og fremtidige aktiviteter.  
Forslag om familiearbejde for mødre/forældre der kan tage deres børn med. Der er en 
god håndfuld der ikke føler, at de kan tage børnene med til Unge Voksne og 
Fællesklang hver gang, så de søger noget andet Ȃ noget for dem. Noget i weekenderne, 
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hvor børnene også kan være med. Leg, sang osv. 
 
Fra de fremmødte til generalforsamlingen: Der er legestue to formiddage, tirsdag og 
torsdag ved siden af kirken (Ø85), og kirken arbejder på at lave baby-salmesang. I 
Tommerup er der også noget familiesamarbejde. Der er også en sommerlejr på 
Skåstrup Strand for børn og forældre. Man kan også tage sin mødregruppe med til de 
forskellige aktiviteter. 
 
Bestyrelsen budgetterer altid med en pulje penge til at starte nye ting op, så det kan 
sagtens gå til sådan nogle aktiviteter, og man vil gerne have flere aktiviteter for familier 
og børn. For eksempel kan folk der har fået børn men ikke børnebørn endnu måske 
hjælpe til med noget af det praktiske. 
 

4.2. Indslag vedrørende opstart af aktiviteter fremføres af bestyrelsen ved Helle Jakobsen og 
Henriette Kruse.  
Del gerne med folk, at der er penge og vilje til forslag til nye aktiviteter. I 
Frivilighåndbogen er der en blanket, hvor man kan foreslå en aktivitet. Så foreslår man 
sine tanker for bestyrelsen, og så kan man gå i gang. 
 
Foreslå: hvem, hvad, hvor, hvornår, tema, budget, formål. Find blanketten i 
frivillighåndbogen. Frivillighåndbogen kommer på facebookgruppen for frivillige i 
KFUM og KFUK i Odense, og der kommer til at være et eksemplar i kælderen. 
 

 
5. Behandling af indkomne forslag.  
5.1. Da der ikke foreligger nogen indkomne forslag, skal intet behandles under dette punkt.  

 
6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende ¤r.  
6.1. Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende kontingentsatser:  
6.1.1. Velkomstmedlemskab (første års medlemskab for medlemmer i alderen under 30 år) med 

helårlig kontingentsats: Kr. 75,- (kan ikke ændres, jf. Landsmøde).  
6.1.2. Halvårlig kontingentsats for medlemmer i alderen under 30 år: Kr. 150,-.  
6.1.3. Halvårlig kontingentsats for medlemmer i alderen 30+: Kr. 300,-.  

Det accepteres og godkendes af de fremmødte til generalforsamlingen. 
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6.2. Kasserer, Andreas Lynge Petersen, fremlægger bestyrelsens forslag til budget for år 2022.  
Regnskab og budget. Håber på at det kan blive et år med en masse kurser og 
aktiviteter. Der er sat mange penge af til at købe ind til og afholde aktiviteter. 
Fællesklang Odense har lavet en ny indtægts- udgiftsfordeling i år, så der ikke kommer 
så mange indtægter på det i år (relateret til fælleskoncert). 
 
Hele budgettet resulterer i et underskud på lige under 200.00 kr. Der er ikke taget 
højde for, hvis der tjenes penge på investeringerne eller søges fonde. Forhåbentligvis 
kommer der et større aktieudbytte på investeringerne. Et budget er en 
hensigtserklæring. Når der lægges budgetter, regner vi med at indtægterne ikke bliver 
store, men at udgifterne er store. Traditionelt de tidligere år er regnskabet bedre end 
budgettet.  
 
Budgettet godkendes enstemmigt af forsamlingen. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to ¤r.  

Den siddende bestyrelse består p.t. af Mathias Sebastian Rasmussen, Anna Sofie Sehested 
Geisler, Andreas Lynge Petersen, Henriette Kruse, Helle Jakobsen, Lea Kjær Hansen og Signe 
Toudal Nielsen.  

7.1. På valg er:  
7.1.1. Anna Sofie Sehested Geisler (modtager genvalg).  

Enstemmigt genvalgt. 
7.1.2. Henriette Kruse (modtager genvalg).  

Enstemmigt genvalgt. 
7.1.3. Mathias Sebastian Rasmussen (modtager genvalg).  

Enstemmigt genvalgt. 
 

8. Valg af 2 suppleanter for et ¤r.  
8.1. Laura Katrine Hjorth stiller op som førstesuppleant, Morten Frendø Ebbesen stiller op 

som andensuppleant.  
Begge vælges enstemmigt.  
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et ¤r.  
9.1. Bestyrelsen foreslår Jonas Nyrup som revisor og Laila Kryger som revisorsuppleant.  

Begge vælges enstemmigt. 
 
 

10. I lige ¤r (2022):  
10.1. Fremsættelse af eventuelle forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.  
10.2. ������������������������	�������	��ǯ��������Þ�� (jvf. Vedtægter for KFUM og 

KFUK i Danmark).  
10.3. Opstilling af eventuelle kandidater til Hovedbestyrelsen.  
10.4. Generalforsamlingen afgør bestyrelsens bemyndigelse til efter 

generalforsamlingen at træffe beslutning angående punkterne 10.1-10.3.  
10.4.1. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at træffe beslutning 

angående punkterne 10.1-10.3 efter generalforsamlingen.  
 
Landsmødet skal på dagsordenen, fordi der er landsmøde hvert andet år. Vedtægterne 
foreslår at punkterne 10.1-10.4 skal drøftes. Landsmødet ligger i efteråret 2022. 
Bestyrelsen anmoder om, at de får lov til at træffe beslutninger angående punkterne 
10.1-10.3 efter generalforsamlingen, fordi det er for omfattende at drøfte på 
generalforsamlingen. Det er for tidligt at gøre det nu, fordi man ikke ved, hvem der 
stiller op, og hvilke forslag der ligger. Der bliver holdt åbne drøftelsesmøder inden 
landsmødet, hvor man kan komme og deltage. 
 
Generalforsamlingens fremmødte vedtager dette enstemmigt og giver bestyrelsen 
bemyndigelse. 

 
11. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.  
11.1. Da der ikke foreligger nogen forslag til vedtægtsændringer, skal intet behandles under 

dette punkt.  
 

12. Eventuelt.  
12.1. Stormøde 2022 i KFUM og KFUK i Distrikt Fyn.  

KFUM og KFUK i Odense er en del af KFUM og KFUK i Distrikt Fyn. Det består af 
Odense, Bogense og Vestfyn Ȃ tre selvstændige foreninger. I Jylland og på Sjælland er 
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der flere distrikter og nogle med flere medlemsforeninger. D. 22. marts 2022 holdes 
stormøde i Distrikt Fyn. Der skal vælges en bestyrelse og vælges medlemmer til 
underudvalg til distriktet. I år holdes det i Middelfart.  
Historisk har Odense ikke haft et stort engagement i distriktet. Det har man forsøgt at 
ændre på, for man har set i Aarhus, at der er stor succes med at samarbejde mellem 
foreningerne i distriktet. Der vil vi på Fyn gerne hen. En god start er, at der er nogle 
medlemmer, der møder op og viser flaget, så det vil bestyrelsen gerne opfordre til.  
 
Fra de fremmødte til generalforsamlingen: 
Forslag om at slå to distrikter sammen Ȃ eks. trekantområdet eller Sønderjylland. Det 
ville Distrikt Fyn nok få en del ud af.  
Kredsen på Fyn købte Skåstrup Strand lejren sammen. Det er den aktivitet, KFUM og 
KFUK i Bogense samles om. Nogle ville være bange for at afgive noget suverænitet. På 
sigt er det en god ide Ȃ måske om 10 år. 
 
Der er penge i distriktet, så hvis man gerne vil noget, så kan man søge om støtte. F.eks. 
betaler distriktet halvdelen af prisen, når Fællesklang lejer Skåstrup Strand, udover det 
der ellers er i rabat.  
 

12.2. Der er opfordret til at deltagerne på MOVE får et bidrag til deltagelse på landsmødet.  
 

12.3. Anne-Gerd siger tak fra kirkens side. Godt at man nu booker lokaler på kirkekontoret. I 
kirkeligt regi har det været lige så broget med restriktioner. Tror på, at vi kommer godt 
igennem det. En tidligere Fællesklanger er i praktik i Munkebjerg Kirke, og der er 
kontakt fra en elev fra Tommerup Efterskole.  
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Bilag 
Bilag 1 - Bestyrelsens beretning 

Ved næstformand, Anna Sofie Sehested Geisler, og formand, Mathias Sebastian Rasmussen. 
Vi vil berette overordnet om arbejdet i bestyrelsen, hvorefter de enkelte aktiviteter vil få mulighed 
for at berette om deres forgangne år. Vi synes, det giver god mening at involvere aktiviteterne på 
demokratisk vis. 
Den nuværende bestyrelse har siddet i 6 måneder - siden den udskudte generalforsamling i 
august 2021. 
Bestyrelsen består af: 

x Helle Jakobsen, Lea Kjær Hansen og Signe Toudal Nielsen som menige medlemmer 
x Henriette Kruse som sekretær. 
x Andreas Lynge som kasserer. 
x Anna Sofie Sehested Geisler som næstformand. 
x Mathias Sebastian Rasmussen som formand. 
x Herudover har Anna Rebien Clausen og Helena Krabbe-Larsen siddet som suppleanter. Det 

har ikke været nødvendigt at indsupplere. 

De to nye i bestyrelsen, Lea og Signe, er aktive i Fællesklang-udvalget (FKU). Det giver god mening 
��������������ǲ�������b����������ǳ�����������§��������§����������������������Ǥ���¤�����������������
���§�����������������ǲ���ǳ�������������������������ʹͲʹͳǡ�����vi alligevel gøre vores bedste for, at 
beretningen er retvisende for hele 2021. 
Efter generalforsamlingen i 2021 lå der et stort stykke arbejde for bestyrelsen i at dokumentere 
foreningens aktiviteter og drift over for Odense Kommune - herunder f.eks. 
bestyrelsesdokumentation, aktivitetsdokumentation samt nye vedtægter. Bag de nye vedtægter, 
der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2021 lå der en del arbejdstimer for at sikre et godt 
grundlag for foreningens drift. Det er besværligt og tidskrævende at dokumentere over for 
kommunen, men det gør foreningen berettiget til at modtage medlemstilskud. 
Bestyrelsen har i 2021 holdt 5 ordinære bestyrelsesmøder i januar, marts, juni, september og 
november. Foruden disse møder er der afholdt møder i diverse underudvalg - herunder f.eks. 
distriktsarbejde, udvalgsdag, frivilligfest, arbejdsgiverudvalg og investeringsudvalg. 
2021 var også et foreningsår, hvor vi troede, vi VIRKELIG skulle sætte gang i foreningslivet igen 
efter Corona og nedlukninger. Vi måtte tro om igen. Vi lykkedes heldigvis med genåbning af 
aktiviteter, men vi måtte som bekendt i flere tilfælde køre på halvt blus og til tider under total 
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nedlukning. Disse vilkår gjorde året svært og hårdt for det frivillige bestyrelsesarbejde, og vi har 
også bemærket, at det har været udfordrende for aktivitetsudvalgene. Det har til tider været svært 
at finde motivationen for at planlægge og arrangere foreningsaktiviteter, og indsatsen har i flere 
tilfælde været spildt pga. restriktioner og nedlukning. Vi vil gerne takke alle frivillige for indsatsen 
og den fælles kamp. I har kæmpet flot. Vi håber, erkendtligheden, der blev sendt ud i foråret 2021, 
faldt i god jord hos jer! Bestyrelsen har arbejdet og arbejder fortsat på et snarligt arrangement for 
foreningens frivillige. 
Som bestyrelse, frivillige og medlemmer tager vi del i, driver vi, bærer vi ansvaret for KFUM og 
KFUK i Odense, der i 2021 havde eksisteret som fællesforening i 52 år og som netop d. 1. marts 
2022 har haft 53-års jubilæum som fællesforening. Tillykke til jer og til os. 
Foreningens medlemsstatus var til generalforsamlingen i februar 2020 (lige inden Corona-
nedlukning) ca. 230 medlemmer. På generalforsamlingen i august 2021 var der ca. 170 
medlemmer, og på dagens generalforsamling kan vi tælle 210 medlemmer. Vi må forvente en del 
om-/udskiftning af medlemmer i forbindelse med aktivitetssæsoner og kontingentopkrævninger. 
P.t. har 39 medlemmer betalt den halvårlige kontingentopkrævning (1. marts 2022), hvilket 
betyder, at vi fortsat afventer betaling fra 171 medlemmer. Historisk set er det ganske normalt. 
I forbindelse med restriktioner og nedlukninger har det været udfordrende at navigere i 
retningslinjerne fra myndighederne, Dansk Ungdoms Fællesråd, Odense Kommune, Munkebjerg 
Kirke samt KFUM og KFUK i Danmark. Det har været udfordrende for bestyrelsen samt for 
aktivitetsudvalgene, og vi har gjort vores bedste for at navigere bedst muligt igennem 
udfordrende og supportere hinanden og de frivillige engagementer. Det har også været 
nødvendigt at koordinere ekstra med vores gæstfrie værter, Munkebjerg Kirke. Tak for 
samarbejdet om at muliggøre afholdelsen af flest mulige aktiviteter - med flest mulige deltagere - 
og for den gensidige forståelse for fejl og misforståelser i en udfordrende tid. 
Som bestyrelse har vi gjort vores bedste for at hjælpe og supportere til styrkelse af aktiviteterne 
efter nedlukninger. Det har sat spor i alles hverdag - både for frivillige og menige medlemmer. 
���������������������������ǡ��������������������ǲ�������ǳǡ��¤��������������������¤Ǥ��������ǲ������
����ǳ�ʹ����������������ǣ���������������ǡ����������������������������������������������ǡ��������
der melder sig ud, fordi de ser sig som deltagere i en aktivitet. Der er heldigvis flest af de første. 
Under Corona kom der ros fra generalsekretær for KFUM og KFUK i Danmark til Fællesklang 
Odenses frivillige for at arrangere udendørs, sociale arrangementer under nedlukning. 
I 2021 blev det heller ikke muligt at sende frivillige afsted på kursus 21, da dette arrangement 
blev aflyst som konsekvens af Coronas indvirkning på frivilliges tid, liv og dagligdag. Til gengæld 
lykkedes det os at sende 3 medlemmer afsted på lederkurset, Move, der fortsat er i gang. 
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2021 blev også året for nogle projekter. Projektet om Odense Børnehøjskole blev nedlagt pga. et 
stort behov for fokus på eksisterende aktiviteter samt et manglende opstartsgrundlag. 
Derudover har vi med hjælp fra webmaster, Bjarke Kirkelykke Skjølstrup, arbejdet på vores lokale 
version af landsbevægelsens nye hjemmeside. Der er stadig opdateringer i gang og på vej. 
Herudover har investeringsudvalgets og den samlede bestyrelses indsats i formuepleje udmøntet 
sig i et tilfredsstillende afkast, der har sikret formuen mod udvanding pga. negative renter. 
Der er desuden brugt en del likvide midler på køb af aktivitetsfremmende materialer - herunder 
f.eks. højskolesangbøger (ny udgave) samt diverse brætspil. 
Bestyrelsens engagement i stormødeafholdelse samt distriktsarbejde havde også projektlignende 
karakter med mange arbejdstimer investeret, og det udmøntede sig heldigvis i et vellykket 
stormøde med det mest konstruktive resultat i årevis. Det var og kommer til glæde for mange. 
�����������������¤��������������������������¤��§������������������������������������ǯ��������
Council 2022, der i år afholdes i Aarhus i starten af sommerferien. Vi har både prioriteret en 
forberedende indsats samt økonomiske midler til sikring af 6 deltagerpladser, der f.eks. skal 
bruges som skulderklap til flot frivilligt engagement i foreningen. 
2021 var også året, hvor Karen som korleder for Fællesklang Odense gik på barsel i løbet af 
efteråret, og hvor vi af den grund iværksatte en vikarløsning i form af Mille som ansvarlig 
korleder. Tak til Mille for hjælpen og velkommen tilbage til fra barsel til Karen. Som bestyrelse og 
arbejdsgiverudvalg har vi kæmpet for at finde gode løsninger for medlemmer, ansat og frivillige. 
Vi kan desuden dele den glædelige nyhed om, at vi netop har forlænget vores samarbejde med 
Karen som korleder for Fællesklang Odense til og med 2023. 
Tusind tak for indsatsen til alle frivillige og medlemmer, der driver og bakker op om foreningens 
aktiviteter. Det er jeres fortjeneste, at vi er kommet helskindede ud af de seneste par års store 
udfordringer. Udfordringerne har påvirket aktiviteterne forskelligt, men de ses meget tydeligt hos 
Ten Sing Tune samt Unge Voksne. Bestyrelsen har i slutningen af 2021 forsøgt at støtte Unge 
Voksne i struktur og organisering af fællesskabet, og vi ønsker fortsat at støtte Laura (frivillig) i 
hendes engagement. 
Vi vil igen i år gerne takke Munkebjerg Kirke for stor gæstfrihed og samarbejdsvillighed, der 
muliggør mange meningsfulde aktiviteter. Vi samarbejder og hjælper hinanden, hvor det giver 
mening, og der arbejdes på mange projekter og idéer. Ikke alle elementer på tegnebrættet når at 
se dagens lys, men vi prioriterer vores frivillige kræfter der, hvor det giver størst værdi. Der er 
uden tvivl steder og punkter, hvor vi kan styrke relationen, men vi skal også huske at passe på 
vores frivillige og holde arbejdsbyrden på et overskueligt niveau Ȃ men tak for supporten til 
Munkebjerg Kirke samt de frivillige og ansatte i kirken. 
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Bestyrelsesarbejdet i KFUM og KFUK i Odense kræver mange frivillige arbejdstimer og kræfter. 
Samlet for os alle gør det sig gældende, at vi ønsker foreningen det bedste, og derfor gør vi 
sammen med alle foreningens mange frivillige vores bedste for at fremme foreningens aktiviteter 
og støtte, hvor der er behov for det. Vi forsøger at tage os af det hårde, administrative og 
komplicerede arbejde, så foreningens frivillige har bedst mulige vilkår at drive aktiviteter i. Det er 
en glæde at se og følge, når det i stort omfang lykkes. 
Tak for ordet. Nu vil vi give ordet videre til aktiviteterne. 
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Bilag 2 Ҍ Fællesklang Odense 

For fællesklang startede 2021 meget ǳ������ǳ���������������������ǡ�������������������������������
at afholde kor. Derfor var vi i FKU meget afventende. Vi fik dog faciliteret forskellige sociale 
aktiviteter for sangerne. Det var bl.a. online aktiviteter. Og da landet åbnede lidt mere op: 
brætspilsklubber, gåtursklubber mm.   
I april blev forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer udendørs. Den mulighed greb vi, og vi 
�����������������Þ������ǡ���������������ǯ���¤������¤�ǯǤ����������������������͵Ͳ-45 deltagere. 
Desuden fik vi også afholdt en udendørs sommerfest med fin tilslutning. Vi var bare glade for at 
kunne komme lidt i gang igen.  
Efter sommerferien forsvandt alle Corona-restriktioner, så det bevirkede også, at vi i august 
kunne holde helt almindelige koropstart Ȃ helt uden restriktioner. Det var vi i FKU meget 
����������������ǡ����������������������������§���������������������������������ǯCorona-������ǯǤ� 
Og vi var ikke de eneste, som var glade for det. Til vores 3 første åbne gange mødte der nemlig lige 
omkring 125 sangere op. Så det var tydeligt at mærke, at folk var glade for endelig at kunne være 
sociale igen.  Herefter havde vi et stabilt deltagerantal på omkring 80-90.  
Resten af sæsonen kørte vi som en helt normal sæson. Det betød, at vi kunne afholde vores egen 
kordag på helt normal vis. Og i oktober tog vi til en fælles kordag i Århus. Her mødte vi 180 
sangere op fra hhv. Fællesklang Århus, København, Vejle, Esbjerg og Odense. Vi mødte talstærkt 
60 sangere op fra Odense og havde en koncert med et meget velmødt publikum. 
Vores egen koncert i oktober desværre aflyst, fordi Valdemar meldte sin ankomst lidt tidligere, 
end hvad vi havde planlagt. Men det tog vi i stiv arm, og vores FKU-medlem Mille stod klar til at 
vikariere i korledertjansen, mens Karen var på barsel. Som udvalg var vi meget taknemmelige for 
at have en intern til dette job, fordi vi på den måde var sikre på, at koret kørt videre i den helt 
rigtige ånd.  
Herefter kørte vi en helt normal sæson ud med almindelige korgange, fællesspisning, fester og 
julefrokost (35 deltagere).   
Vi nåede kun lige at snuse til restriktionerne i december, men det passede fint med juleferien.  
For at undgå Corona-restriktioner rykkede vi også koropstart til 1. februar 2022. 
Vi har haft omkring 60-70 sangere til de åbne gange, hvilket er noget lavere end sidste sæson. Vi 
formoder dog, at det begrænsede antal skyldes fortsat stor COVID-smitte samt frygt for smitte. I 
�������������������������Þ�����ǯ�������ǯ��������ǡ���������������������Ͳ������Þ���Ǥ��¤�����¤�������
kunne holde dette antal.  
I sidste uge (22. februar) overtog Karen igen korledelsen, og det er vi alle rigtig glade for. Så nu ser 
vi frem til en forhåbentlig helt normal sæson, hvor vi har mange spændende ting i vente.  
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18.-20. marts har vi planlagt en korweekend på Skråstrup Strand. Her holder vi en fuld kordag om 
lørdagen, hvorefter der er mulighed for at blive til spisning og overnatning efterfølgende.  
Vi har desuden mange koncerter i vente i foråret. Til april har vi vores første koncert, som er en 
gudstjenestekoncert her i kirken. I maj har vi 3 koncerter. Vi har bl.a. vores egen koncert 10/5, og 
vi skal til Himmelske Dage i Roskilde i slutningen af maj. Derudover skal vi til WOCO i juli.  
Så vi gælder os til en helt almindelig og begivenhedsrig sæson.  
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Bilag 3 Ҍ Munkebjerg Senior 

Munkebjerg Seniorer mødes hver 14. dag, fra kl. 18-20.30, hvor vi spiser sammen.  
Der er 12-13 personer som kommer regelmæssigt for at deltage i et godt fællesskab. 
Vi fortæller om mulighed for medlemskab af KFUM og KFUK, men lader det op til hver enkel 
persons beslutning. 
Der er hver gang et program for aftenen, det kan f.eks. være: foredrag, film, sang eller samtalekort. 
Her i foråret er der planlagt et foredrag om Dostojevskijs forfatterskab. 
Vi skal høre om Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde og om at være frivillig i Sct. Nicolaj 
Tjenesten. 
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Bilag 4 Ҍ Ten Sing Tune 

Ved Ten Sing-koordinator, Mathias Sebastian Rasmussen. 
2021 har været et meget svært og udfordrende år i Ten Sing Tune. 
Nedlukning og den manglende kontinuitet har kunnet mærkes på motivationen, stemningen, 
fællesskabet og antallet af deltagere. Vi tæller p.t. ca. 5 skubbere/ledere og 5 Ten Singere. Der er 
udsigt til et par nye, og vi har heldigvis også været heldige at tiltrække et par nye på det seneste. 
Under nedlukning og sangrestriktioner har vi efter bedste evne arrangeret udendørs samt 
indendørs sociale aktiviteter for at holde sammen på fællesskabet og gruppen. 
I efteråret 2021 startede vi en møderække med præst i Munkebjerg Kirke, Jonas, hvor vi i 
samarbejde planlægger afholdelsen af aftenarrangementer for Munkebjerg kirkes konfirmander 
og andre samarbejdskirkers konfirmander. Her håber vi at kunne rekruttere nye medlemmer. 
På skubber-/lederfronten må vi nok erkende, at der snart er et generationsskifte på vej. Derfor 
sender vi glædeligt de kommende skubbere / ældste Ten Singere afsted på kurser osv. 2 er f.eks. 
afsted på Move. 
Stemningen er stadig god, og fællesskabet er stærkt. 
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Bilag 5 Ҍ Højskolesangudvalget 

I højskolesangudvalget har vi som alle andre udvalg, været påvirket af Corona det sidste års tid, 
hvilket har gået ud over nogle af vores aftener. Dog har vi stadig formået at holde nogle hyggelige 
aftener, uden at skulle synge med mundbind eller sidde 2 meter fra hinanden. 
Før Corona-situationen kunne vi på gode aftener være imellem 50-80 fremmødte, hvilket har 
ændret sig drastisk efter landet blev åbnet op igen. Selvom det selvfølgelig er dejligt at være en 
stor flok som synger i fællesskab, har vi også mærket, at en lille broget flok på omkring 20 
personer også kan noget helt særligt. Vi er bare rigtig glade for at der kommer nogle til vores 
arrangementer, som syntes at højskolesang er lige så fedt som vi også syntes. Højskolesang bliver 
afholdt én gang om måneden, hvor vi i udvalget har nogle aftener som vi hver især er ansvarlige 
for. Det gør også, at de som er med i udvalget, kan nyde de aftener hvor de ikke er ansvarlige. 
�������������������§�����������§��������ǡ�����������Ǥ�Ǥ��������������������Ǣ�ǳ�������������ǳǡ�
ǳ��������������������ǳ����ǳ���������ǳǤ�����������������������Þ������������������§�����������
efteråret, hvor han tog os igennem et hav af de nye sange fra højskolesangbogen. Ȃ ja, for den har 
vi også fået et hav af eksemplarer af. Vi måtte desværre aflyse vores juleedition med Brian og 
Søren fra Tommerup Efterskole pga. Corona. 
Udvalget har ligeledes gennemgået en udskiftning af medlemmer det sidste års tid, da vi har måtte 
sige farvel til Helena og Julie (+ Henriette på barsel). Dog har vi fået to nye aktive 
udvalgsmedlemmer, nemlig Laura og Bjørk, som vi er super glade for at have med. Vores faste og 
trofaste pianist, Anders Krogsgaard, må vi heller ikke glemme, da han gør det muligt for os at 
synge højskolesange i de dejligste toner.  
De udfordringer vi har haft i udvalget, er nok, at vi har haft svært ved at nå ud til befolkningen på 
de sociale medier Ȃ og særligt i god tid. Vi mangler lidt en PR-ansvarlig, da vores kompetencer 
ikke er de bedste inden for området. Det har nok også haft en betydning ift. antallet af fremmødte. 
Vi er spændte på hvad det nye år bringer. Vi har planlagt et rigtig godt forår, hvor vi bl.a. d.22 
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april, hvor hun vil tage os med igennem nogle nye højskolesange samt spille nogle sange for os 
med hendes trio. 
Det kan kun blive et godt forår! 
//Højskolesangudvalget 
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