
 Stormøde KFUM og KFUK i Distrikt Nordvestjylland 
 
Den 31. aug. Kl. 18 I Ryde Missionshus, Skolevænget 9, Ryde, 7830 Vinderup 
 
Kl. 18 – er der drop ind pizza 
Kl. 19 – starter mødet. 
 
 
 
Dagsorden/referat d. 31. aug. 2021 
 
1. Stormødet åbnes og indledes af Iris Smed Hansen  
2. Valg af dirigent og referent: 
Bjarne Knudsen valgt som dirigent, Annette Grysbæk valgt som referent. 
 
3. Beretninger om arbejdet i distriktet, samt beretning fra Humlum Strand Lejren , 
Remmerstrandlejren og familieudvalget: 
 
Distrikt udvalget v/Iris Hansen: Stormøde 5. marts 2020 med godt fremmøde. 6 blev 
valgt ind i udvalget. Der er afholdt et enkelt møde og derefter er der afholdt viatuelt 
møder. 
Sommerlejr 2020 blev afholdt med ca. 40 deltager og 15 ungledere på Venøborg. 
Sommerlejr 2021 igen med ca. 40 deltager.  
 
Humlum Strand lejren v/ Jens Jørgen Steffensen: Stor efterspørgsel på lejren. 
Bestyrelsen sørger for at vedligeholde og renovere, hvilket gør at lejrbygningen er i 
en god stand, som lejes godt ud. Den er allerede godt booket i 2022. Tak til Karsten 
Knudsen for stor indsats igennem mange år. Også tak til Vibeke. Nye i bestyrelsen er 
Holger Thusholt og Jan O. Kristensen 
Der er investeret i forskellige nye ting i løbet af året. Pt. Arbejder man i et jordtilkøb 
til lejren, samt en kørevej til køkkenet. September 2023 har lejren 75 års jubilæum. 
 
Remmerstrand lejren v/ færdig renovering af køkkenet i 2020. har fået penge i 
støtte Lejren er i god stand og bliver løbende renoveret. En stor tak til Kaj Gøtze. 
Modtaget støtte fra statens hjælpepakke og jysk energi. 
 
Familie udvalg: intet nyt 
 
Generelt har covid 19 haft sin indflydelse på arrangementer og udlejning af lejrene.  



 
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for distriktet og 
Humlum Strand Lejren, samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for 
Remmerstrandlejren.  
 
Distriktet vIris Hansen – Regnskabet godkendes. 
 
Humlum Strand lejren v/Jens Jørgen Steffensen - Regnskabet godkendes. 
 
Remmer Strand lejren v/ Niels Peter Kræmmergaard. Regnskabet er godkendt og 
fremlagt på mødet. 
  
5. Valg af medlemmer og suppleanter til KA  
     På valg er: Mads Ørts og Erling Mogensen – begge er genvalgt. 
     Maria Kombak træder ud af bestyrelsen 
     Der er ingen supleanter. 
 
6. Valg af 1 revisor for en 2-årig  
    På valg er Gunnar Poulsen – han er genvalgt. 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til Humlum Strand Lejren, samt             
valg af 1 revisor for en 2-årig periode.  
Valgt er Jens Jørgen Steffensen og Jørgen Lund Andersen . Som revisor er valgt Axel 
Vig 
 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til Remmerstrandlejren.  
Valgt er Henrik Kirkegaard og Kristen Sørensen. Suppleanter er Jørgen Agergaard  
 
9. Valg af 2 repræsentanter til Nr.Nissum Efterskole: valgt er Dorthe Plougmann og 
Jens Madsen. 
 
10. Valg af 2 repræsentanter til Finderup Efterskole: valgt er Samuel Eskildsen og 
Kresten Erik Nielsen 
 
11. Arbejdsdrøftelse: (og kaffe og kage)  
Hvordan får vi flere til distriksmøder/arrangementer? 
-når man har et arrangement lokal, måske sende det ud til resten af distriktet. De 
lokale formænd har ansvar for at videre formidle det til medlemmerne. 
Hvordan får vi gang i de lokale foreninger igen efter covid 19? 



Info. Fra hovedbestyrelsen v/ Kenneth Mikkelsen som er medlem af 
hovedbestyrelsen. 
-Verdensråds møde i Århus 3.-9. juli 2022. 4. juli er der udflugts dag med ture rundt i 
Danmark, hvor deltagerne får et indblik i KFUM og K i Danmark. 
 
Orientering fra Skive KFUM og K hvor man har succes med at lave 3 måneders klub. 
Så har man en klub med en bestemt aktivitet i 3 måneder og derefter starter et nyt. 
 
12. Behandling af forslag til vedtægtsændringer: Gennemgang  af 
vedtægtsændringerne. Vedtægterne er vedtaget. 
 
13. Budget ( laves ikke ) 
 
14. Indkomne forslag (skal indsendes 2 uger før): ingen forslag 
 
15  . Evt.:  
-i landsudvalget for festival og lejre mangles der medlemmer, opfordring til at melde 
det videre 
-18. sept. Netværksmøde for bestyrelser og kursus 21 
-2. okt. Festival dag i Hurup. Distriktet vil gerne betale for deltagelse for at få mange 
med. 
-11. okt. Sangaften i Rødding 
-Første weekend i efterårsferien, efterårslejr på Nr. Nissum efterskole. 
-Lærke Kjær er fra 1. oktober WEB administrator. 
 
 
Vel mødt til alle. 
 
Hilsen distriktsbestyrelsen. 


