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Referat fra Stormøde  26.10.2021  Fredericia KFUM og KFUK

Stormødet åbnes af formand, Lars Lomholt

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
a. Hans Aarestrup blev valgt til dirigent

2. Beretninger om distriktets arbejde fra udvalg og lejre ud fra fokus på ?største succes,
udfordring og ideer/tanker om fremtiden?

a. Koordinerende udvalg
i. Lars orienterede, se beretning på hjemmesiden.

b. Efterårslejr
i. Martin Clemmensen orienterede om en super lejr med 57 deltagere

c. Børnesommerlejr
i. Henrik orienterer om lejren som blev en stor succes med 35 deltagere og et

stort antal fra en lokal kirke, som ikke normalt ikke er med på lejre. Det er
ikke noget problem at finde ungledere men håber med det ændrede
tidspunkt at det bliver lettere at hverve ledere.

d. Teenudvalg
i. Se beretning på hjemmesiden

e. Unge-Event udvalg
i. Se beretning på hjemmesiden

f. Aktivitetsudvalg
i. Se beretning på hjemmesiden

g. Arbejdsgiverudvalget
i. Orientering af Birthe,
ii. 2020-2023 er den indeværende ansættelsesperiode.
iii. Har senest været på den årlige ekskursion.

h. Præsentation af den nye hjemmeside (Anna Webmaster)

i. Spørgsmål og kommentarer
i. Har KU overvejet om vi kan overkommer arbejdet med sommerlejren

1. Skal vi drive Lejr for børn på fyn? - Ja, det giver rigtig god mening

3. Fremlæggelse af konsulent projektets regnskab
a. Regnskabet går ud med et underskud på kr. 60.610,66, hvilket trækkes på

landbevægelsens kassekredit, hvilket ikke umiddelbart er en udfordring, men er ikke
holdbart i længden.

b. P.T er der kun 13 gavebrev givere til konsulent projektet og er fra Hedensted, hvilket
der burde være basis for at optimere på.

c. Y´smen giver ca. 52000,- til projektet om året
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d. Der er blevet udbetalt kr. 28.000,- i Corona støtte, hvoraf noget er udbetalt til
lønninger til midlertidige ansættelser.

e. Ift. opdyrkning af gavebreve kommer følgende input:
i. Der skal udarbejdes materiale til orientering om arbejdet/projektet.
ii. Der skal udarbejdes en “Nem” elektronisk løsning som kan håndtere det.

Landskontoret skal kontaktes herom.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for distriktet
a. Regnskab blev fremlagt med følgende bemærkninger:

i. Revisorer har bl.a. påtalt et ønske om øget opdeling af de enkelte poster.
ii. Lokaletilskuddet er faldet meget i Vejle kommune, der skal følges op på at

finde en alternativ hjemstedskommune som yder større lokaletilskud.
iii. Samlet et driftsunderskud på 3.861,- mod 16.000,- sidste år.

b. Budget blev fremlagt med øget fokus på opdeling.

5. Godkendelse af vedtægtsændringer for Distrikt Trekanten
a. (Bilag 1: Nuværende vedtægter. Bilag 2: Særvedtægter for distrikter - udkast

landsbevægelsen, bilag 3: koordinerende udvalgs ændringsforslag)
b. Ændringsforslag kan stilles på mødet, ingen ændringer blev fremlagt på mødet.
c. Vedtægtsændringer blev forelagt af Bent og Henrik
d. Ændringer af vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

6. Drøftelse af distriktets vision mål og arbejdsplaner
a. Orientering om Kolding Børnehøjskole
b. Orientering om Fællesklang i Vejle med for nuværende 30 deltagere, hvor der

allerede er nye spirende aktiviteter der tager udgangspunkt i koret med nørkleklub
og fællesspisning.

c. Foreningsinspiration og nyt om YMCA World Council 2022 i Aarhus
i. Landskontoret yder 2000 kr i tilskud til 2 deltagere under 25 år pr. forening.
ii. Der lægges op til at man mødes i grupper som forberedelse

7. Fastsættelse af distriktsbidrag og godkendelse af budget for det kommende år - på
baggrund af formandsmøde vedrørende distriktets økonomi

a. Gennemgang af budget ved Kim
i. Der skal ses på distriktets hjemstedskommune for optimering af

lokaletilskud, KU tager fat i landsbevægelsen ift.evt. konflikter med
vedtægter.

ii. Oplæg til at  f eks. en T-shirt på en lejr, skal dækkes af deltageren i stedet
for at der skal søges penge hertil.(ændret mindset)

b. Forslag fra koordinerende udvalg om foreningsbidrag pr. medlem ved 0-29 år: 20 kr,
ved 30 år+: 40 kr.
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i. Da der på stormødet ikke er stemning for at gennemføre en beslutning på
baggrund af forslaget om foreningsbidrag, er der enighed om at stormødet
ved nærværende  referat henstiller til at foreningerne i distriktet giver et
økonomisk bidrag svarende til den foreslåede model og at det i foreningerne
herudover tages op på de kommende generalforsamlinger, hvordan dette
dette beløb kan tilvejebringes og indarbejdes i den alm. drift af foreningerne
fremadrettet.

c. Drøftelse af initiativer til sikring af konsulent-projektets økonomi.
i. Affødt af tidligere pkt. 3.e.
ii. KU bør i det kommende år sætte fokus på samt skabe bedre grundlag for at

der i hver forening bliver flere voksne medlemmer der opretter gavebrev og
dermed støtter konsulent-projektet.

8. Indkomne forslag
a. Ingen

9. Valg af medlemmer til distriktets koordinerende udvalg 2 år.
a. Kristian Thisgård (Ikke på valg)
b. Bent Ingeman Rasmussen  (Ikke på valg)
c. Lars Lomholt - På valg (Modtager genvalg)

Ovennævnte blev på stormødet valgt til den kommende periode.

10. Valg af suppleant til koordinerende udvalg
a. Ingen repræsentanter stillede op på stormødet og det blev dermed vedtaget at KU

har bemyndigelse til at finde en suppleant hvis behovet skulle opstå.

11. Sammensætning af distriktets øvrige udvalg
a. Udvalgene er selvsupplerende
b. Der orienteres at aktivitets udvalget søger et medlem

12. Valg af revisorer til henholdsvis distrikt og konsulent projekt.
a. Kim Meldgaard genopstiller
b. Søren Damsbo ønsker at gå af men vil gerne tage et år mere såfremt KU ikke har

fundet en ny inden.

13. Eventuelt
a. KU følger op på Kristi Himmelfarts udflugt på Løgballe Camping, om der kan laves

aftale med ny indehaver og om de der har stået for det ønsker at fortsætte.
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