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Referat fra Stormøde  25.05.2021  Kolding KFUM og KFUK

MANGLER GODKENDELSE på MØDET

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
a. Hans Årrestrup blev valgt til dirigent
b. Bent Rasmussen blev valgt som referent

2. Beretninger om distriktets arbejde fra udvalg og lejre ud fra fokus på

Største succes, udfordring og ideer/tanker om fremtiden?

A. Børn efterårslejr og børnesommerlejr v. lejrudvalgene
Beretning:
Efterårslejr 2020 blev aflyst.
Men planlægningen af næste efterårslejr starter her om få uger!
Sommerlejr på Skråstrup Strand
Sidste år 2020 var der 18 deltagere og der skal flere med for ikke den giver underskud
I år afholdes lejren 29. juli til 1. august. Der er brug for flere deltagere.
Kontaktpersoner:
Sofie Kjær Slot (tlf. 53 37 10 59)
Zufan Maria Sigh. (tlf. 23 11 20 44)

B. Teenudvalget
Beretning:
Arrangementer i løbet af året:

● Konfirmandweekend
● Teendøgn
● Teenweekend
● Teensommerlejr
● Gensynsdag m. teensommerlejr.
● Lejrlederfest
● Arrangementer under corona:

Stormester på cykel med deltagelse fra egen by,
virtuelt escaperoom, hvor man kunne være med sammen med familien hjemmefra.
Det har været et godt år. Generelt med god opbakning til vores arrangementer.
Teen-sommerlejr:
Stor lejr 87 teenagere og 20 ledere samt 4 unge køkkentanter på Tonneshøj lejrcenter.
Teen-weekend:
28 teenagere – lille men hyggelig
Teen-døgn:
24 deltagere
Gensynsaften for Teen-sommerlejr:
45 deltagere og 12 ledere i Kolding.

Lejrlederfesten tiltræk 20 ledere.
Vi synes det er et godt og vigtigt arrangement, men vi vil gerne lave et spørgeskema for at
finde ud af om det er det rigtige tidspunkt eller om vi skal lave anden form forkælelse.

Nye medlemmer i udvalget: Ellen og Marie
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Medlemmer:
● Eva Dam Christensen (Kolding)
● Rikke Hørlyck Olesen (Kolding)
● Ellen Pedersen (Vejle)
● Marie Diemer (Haderslev)
● Henrik B. Videbæk (konsulent)

C. Unge-Event udvalg
Beretning:
Aktiviteter afholdt 19/20.

● SNAK aften med Frederik Svinth
● UngWeekend E19 (Tema: I den ideele verden)
● Kegling og quizaften
● Benjamins samtalesalon om nadver
● Online aften: I krise
● UngWeekend dag i Hedensted
● Opstatsaften: Lasergame og snobrød i skoven

I løbet af året har vi haft forskellige arrangementer både med temaer og forskellige
aktiviteter. Vi har haft omkring 30 deltagere til vores aftenarrangementer. Vi har afholdt de
fleste aftener i Kolding, da det giver god mening geografisk.
Vi var 44 mand afsted på UngWeekend i efteråret 2020, der blev afholdt i WigWam hytten i
Horsens i samarbejde med Distrikt Hærvejen.
Corona gjorde desværre at vi måtte aflyse det sidste af forårsprogrammet, og vi kom heller
ikke på UngWeekend til København som det ellers var planen. Sidstnævnte blev i stedet til
et dagsevent i Hedensted. Vi fik i perioden afholdt en enkelt aften online, dog uden den
store opbakning. Vi fornemmede at folk var gået lidt trætte i at være til online ting hele
tiden.

D. Aktivitetsudvalg
Beretning:
Aktiviteter afholdt 19/20.

● Børnejulefrokost
● Fælles skøjtetur

Børnejulefrokosten samlede 55 børn. Til skøjteturen var vi omkring 140-150 stykker.
Det var desuden planen at afholde friluftsgudstjeneste på Philipsborg som tidligere i år. Det
blev dog ikke til noget, da vi vurderede det var usikkert med corona.
Der har været lidt udskiftning i udvalget, da vi har sagt farvel til Dennis Klinkby og Thomas
Clausen. Vi arbejder lige nu på at få nye folk ind i udvalget og ser det også som en åbning i
forhold til at ryste posen, hvad angår arrangementer.

E. Kommunikationsudvalg
Der er en mere uformel forrum uden et egentligt udvalg. Opgaven løses i et samarbejde
mellem konsulenten og webmaster.

F. Konsulentprojektets økonomi pr. 2020 pr. - 31/12 - 20
Regnskabet blev fremlagt. Årets resultat gav underskud. Regnskabet mangler påtegning af
revisor. Regnskabet blev dog godkendt. Dette dog under forudsæt af at revisor ikke har
væsentlige påtegnelser.
Der opstod forskellige spørgsmål som skal varetages af det koordinerende udvalg.
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Konsulent-projektet løber til 2023.
Hvorledes ser det ud med gavebidrag fra private?
Har man spurgt foreningerne?
Hvad stiller vi op med vores økonomi?

G. Arbejdsgiverudvalget
Beretning AGU v. Birthe Aarestrup
AGU er forkortelse for Arbejdsgiverudvalget, og vi er et udvalg bestående af medlemmer
fra Distrikt Syd og Distrikt Trekanten, hvor jeg er et af to medlemmer fra Distrikt Trekanten.
Vi er udpeget til at være arbejdsgiver for vores distriktskonsulent Henrik Videbæk, og det er
en god og spændende opgave, særlig når vi har så kompetent og arbejdsom en konsulent
som Henrik.
Det har selvfølgelig været en særpræget periode på grund af corona. Under 1. nedlukning i
2020 besluttede vi os for, at vi ikke ville hjemsende Henrik med lønkompensation, som det
eller skete for mange ansatte i KFUM og KFUK. Godt nok var der ikke så mange aktiviteter
ude i foreningerne, men ret hurtigt blev der gang i en masse online aktiviteter, og
efterhånden stod det også klart, at sommerens lejre kunne gennemføres.
Det var en helt rigtig beslutning, og vi er sikre på, at Henrik var med til at holde gejsten
blandt ledere og i de forskellige udvalg.
2020 blev selvfølgelig et år med mange frustrationer, med aflysninger, med restriktioner,
udskydelser og meget andet. Men vi blev ikke væltet omkuld, og der blev udvist stor
kreativitiet i forhold til online aktiviteter og i forhold til at afholde arrangementer – på trods af
corona. Det var virkelig godt gået!
Da vi nåede december/januar 2021, kom den næste store nedlukning. Ved denne
nedslutning besluttede vi – i samråd med Henrik – at hjemsende Henrik 2-3 dage om ugen
med lønkompentation, de øvrige dage arbejdede han. På det tidspunkt var der sket en vis
afmatning i forhold til interessen for online aktiviteter, så det viste sig at være den rigtige
beslutning på det tidspunkt – men heldigvis kom Henrik tilbage på fuld tid i løbet af marts
måned.
I lang tid har Henrik haft tanken om, at han gerne ville tage en kort orlov. Det blev der
mulighed for her i foråret, hvor Henrik i 7 uger har cyklet Danmark og Sverige tyndt. Henrik
har nydt det og fået masser af frisk luft og ny energi. Ikke fordi Henrik var træt af sit arbejde
– men han var nysgerrig.
I Henriks orlovsperiode har vi haft ansat 2 ”studentermedhjælpere”, som primært har
arbejdet med PR i forbindelse med til Wonderful Days. Det har været godt og lærerigt, både
for os i AGU og forhåbentlig også for de 2 studentermedhjælpere Cecilie og Sebastian.
2020 – 2023 er en ny ansættelsesperiode for Henrik, og vi har udarbejdet nye
arbejdsplaner for Henrik.
Henrik har stadigvæk fokus på teen-arbejdet og ikke mindst arbejde med lederne. Det er jo
distrikterne og i høj grad stormødet, der er med til at udstikke retningslinjer for konsulentens
arbejde.
Noget af det, som Henrik har brugt tid på i 2020 (så vidt det har været muligt på grund af
corona) har været at besøge alle foreninger i de 2 distrikter. Det har været forskelligt, hvad
der har været på dagsordenen i de forskellige foreninger, og besøgsrunden er endnu ikke
afsluttet. Men det har givet Henrik og AGU et godt indblik i, hvad der sker rundt omkring i
foreningerne.
Henrik har selvfølgelig brugt tid på meget andet end at besøge lokalforeninger. Vi synes, at
Henrik gør det rigtig godt, og vi håber, at der fra stormødet er opbakning til, at vi i lang tid
fremover har en konsulent ansat, det er en god investering i vores foreningsarbejde.
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Der sidder 2 medlemmer fra distrikt trekanten og 2 medlemmer fra distrikt syd.
Men valgte ikke at hjemsende konsulenten med lønkompensation
Ved 2. nedlukning valgte man at hjemsendelse med lønkompensation 2-3 dage om ugen.
Henrik har været 6 uger på orlov her i foråret. I Perioden hjalp 2 studentermedarbejdere
fortrinsvis med forberedelse til Wonder med hjælp
Vi syntes Henrik gør det godt og håber der fremadrettet

H. Koordinerende udvalg.
Et anderledes år.  Af: Lars Lomholt
Tiden siden seneste Stormøde i 2019 hvor  jeg blev en del af det koordinerende udvalg, har
som alt andet været en del anderledes end det vi er vandt til i distriktet, med stort set
nedlukning af aktiviteter og møder siden foråret 2019.
Dog var der et lille vindue hen over sommeren 2020 og lidt ind i efteråret hvor vi fik
mulighed for at afholde de fleste af vores sommerlejre, omend i en lidt begrænset Corona
form, hvilket jeg synes vi skal være stolte af, at vi tog vores forholdsregler, men trodsede
frygt for smitteudbrud og gav en masse børn og unge nogle uforglemmelige oplevelser på
lejrene.
Vinduet blev dog snart lukket i det tidlige efterår, hvor vi igen blev begrænset til ikke at
kunne være samlet i større antal, men der har dog været stor kreativitet i distriktet til at se
mulighederne i stedet for begrænsningerne, hvilket blandt andet resulterede i at der som
alternativ til efterårslejr på Lyngsbo og med midler fra den aflyste Børnefestival i foråret,
blev arrangeret en Børnefestidag i Kolding, hvilket var en stor succes og der skal i den
sammenhæng lyde en kæmpe tak til de der lagde mange kræfter i for at få dagen til at
lykkes. Der skal også lyde en stor tak til distriktets udvalg som har tænkt ud af boksen og
som har gjort det muligt at samle vores teenagere og unge til online- og  dags events i det
fri og på den måde sikre sammenhængskraften blandt vores børn og unge.
I det koordinerende udvalg har vi været samlet til online møder og på disse blandt andet
prøvet at få overblikket over vores lejre og i den sammenhæng arbejdet med at finde en ny
lejrchef til sommerlejren på Skåstrup Strand hvor Steen og Anne Marie Thomsen har givet
stafetten videre efter rigtig mange år på posten, det har dog vist sig ikke at være lige til om
end der er en god leder og ungleder tilslutning. I den sammenhæng er vi gået i dialog med
AGU med en forespørgelse om det ville være muligt at bruge Henrik til at få lejren på gled
og i den sammenhæng støtte op om nogle unge ledere, Henrik har taget teten og vil prøve
at være den der samler trådene i baggrunden, mens 2 unge ledere som har været med på
lejren mange gange,  skal prøve kræfter med det at stå for lejren, hvilket vi håber kan blive
en success og give dem blod på tanden  til evt. selv at kunne stå for lejren næste år.
Dette var lidt om det som har foregået og som vi har arbejdet med og så håber vi på at vi
nu for alvor kan komme igang igen med aktiviteter for alle aldre, hvilket jeg tro på at der
ligger en opgave i med igen at få samlet trådene og engagementet.

I. Fremlæggelse af revideret regnskab for distriktet
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kim Lind.
Det er væsentligt at gøre opmærksom på det faldende lokaletilskud. Dette afhænger af en
meget strengere definition af hvad der er en “tilskudsberettiget aktivitet” og dermed, hvornår
der gives lokaletilskud. Dette i forhold folkeoplysningsloven og kommunernes håndtering.
Det er derfor væsentligt at de aktiviteter der planlagt og beskrives korrekt.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Orientering fra Landsmøde
V. HB medlem Brian Jørgensen og Henrik Videbæk.
Drøftelse af KFUM og KFUK's 'To års mål'
Generalforsamlingen vedtog af tidsmæssige årsager, at udskydes punktet til næste stormøde i
efteråret.

5. Forslag om genindførelse af medlemstilskud (Se bilag/foreningsbrev)

Hvordan sikre vi økonomien i Distrikt Trekanten? herunder kommentarer fra mødet

● Antal deltagere og lejrens størrelse og lejrens udgift skal hænge sammen.
● Kunne deltagerprisen hæves eller mindsteantallet der deltager.
● Økonomien skal kunne hvile i sig selv. Økonomisk bæredygtighed i arrangementer.
● Der skal være økonomi til lederpleje.
● At lejrens budget skal være kendt forinden lejren.
● Det kan overvejes at hvert udvalg i distriktet får sit eget budget.
● Skal der oprettes et fundraising-udvalg.
● Vi har økonomien og bankbeholdning til at afprøve om vi de næste par år om kan rette

økonomien op.

Opsamling efter drøftelse:
Der er delte holdninger til genindførelse af medlemstilskud. Vi ser tiden an til efterårets stormøde,
hvor vi håber på flere deltagere fra alle foreninger.

6. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

7. Valg af medlemmer til distriktets koordinerende udvalg.

▪ Kristian Thisgård -  På valg (Modtager genvalg)
▪ Brian Jørgensen - På valg (Modtager ikke genvalg)
▪ Lars Lomholt - Ikke på valg

Bent Ingeman Rasmussen fra Horsens blev foreslået uden modkandidater og blev valgt ind.

8. Sammensætning af distriktets øvrige udvalg

Udvalg er selvsupplerende

9. Fremlæggelse af budget til vedtagelse.

Kontoplan blev gennemgået kort. Budgettet blev rettet til i fællesskab ud fra at der er begrænset tid
tilbage af regnskabsåret der løber fra september til september.

Budgettet blev godkendt.

10.Valg af revisorer

Revisorer modtager genvalg

11.Eventuelt

Stor tak til dem der har knoklet igennem året for distriktet arrangementer.
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Bilag:

Regnskab for distrikt trekanten

resultat-2019-20

balancen-2019-20

Budget for distrikt trekanten 2019-2020

Regnskab for konsulentprojekt 2018
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