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Som formand for det koordinerende udvalg – og i dag også afgående formand – vil jeg gerne sige TAK 

fordi I er kommet. Det er vigtigt at stå sammen – mødes ansigt til ansigt – både når det gælder succes, 

udfordringer og når vi ser mod de næste skridt vi skal tage sammen.  

Vi har i indkaldelsen forslået at alle beretninger holdes ud fra de 3 punkter: største succes, største 

udfordring og næste skridt. Denne ramme bruger jeg selvfølgelig også i min formandsberetning. 

Den største udfordring 

Jeg vil begynde med den største udfordring. Og det har naturligvis været udfordringer med økonomi og 

vores ekstraordinære stormøde.  

Kort fortalt drejer det sig om at vores tidligere kasserer gennem et par år har blandet sin private økonomi 

med Distrikt Trekantens økonomi og lagt egne penge ud for distriktet uden at nogen har vidst noget om 

det. I alt drejer det sig om 63.000 kr. I forbindelse med kassererskifte fik det koordinerende udvalg en 

anmodning fra den afgående kasserer om refusion af sine private udlæg.  

Det koordinerende udvalg har i sagens natur brugt mange timer på møder, snakke og mails frem og tilbage 

både internt i udvalget og med mange andre. Regnskaberne er blevet ekstraordinært efterset. Derfor har 

det koordinerende udvalg, som er ansvarlige for økonomien og regnskabernes korrekthed, også besluttet 

fremover at have et ekstra fokus herpå, så vi undgår sager som denne i fremtiden. 

Det koordinerende udvalg besluttede at spille med åbne kort og indkalde til et ekstraordinært stormøde 10. 

september med en dagsorden og afstemning om tilbagebetaling af udlæg på 63.000 kr. I første omgang 

blev der vedtaget tilbagebetaling, men på mødet blev det besluttet at afholde en afstemning 2 og 3 om 

DELVIS tilbagebetaling.  

Jeg og vi i det koordinerende udvalg er dog efter det ekstraordinære stormøde blevet gjort opmærksomme 

på at afstemning 2 og 3 var ugyldige, fordi de ikke var varslet. Og derfor er det afstemning 1 der er 

gældende, hvor det blev besluttet at den afgående kasserer får hele sit udlæg refunderet.  

Procedurefejlene i forbindelse med afstemningerne på det ekstraordinære stormøde er meget beklagelige 

og vi i det koordinerende udvalg er ikke bange for at sige, at vi her begik fejl. Det har skabt en masse uro, 

mails og telefonsamtaler. Der har været megen dialog og ufine beskyldninger. Vi har været i kontakt med 

flere medlemmer og landskontoret og vi har været i god dialog med forslagsstillere om opfølgning på 

stormødet.  

Vi har spillet med åbne kort hele vejen omkring situationen. Vi bilder os ikke ind at alle er enige i vores 

håndtering, vores beslutninger og sagens udfald, men vi håber meget på, at vi alle efter denne 

formandsberetning og vores stormøde – sammen kan lægge denne – sagt på jysk – meget trælse 

økonomisag bag os.  

Og jeg håber at vi SAMMEN kan se fremad og holde fokus på de vigtige opgaver vi har og det gode arbejde, 

der kendetegner KFUM og KFUK. Det mener jeg, vi skylder hinanden og de børn og unge, som vi er her for. 

Dette var den største udfordring og derfor også en stor del af formandsberetningen – men nu til noget helt 

andet ….. 



Den største succes. 

Den største succes – set med mine øjne er, når vi i det koordinerende udvalg ser og hører om de gode 

aktiviteter rundt omkring i distriktet. Her tænker jeg på f.eks. efterårslejr, børnesommerlejr på Skåstrup 

strand og at der sker noget for unge i distriktet. Det er fantastisk at høre om de gode ledere, vores 

konsulent og ungledere, som gør en kæmpe-indsats. TAK!!! 

Det har – trods den nævnte store udfordring - været en stor glæde og en stor fornøjelse, at være i 

koordinerende udvalg i det forgangne år. Vi har haft mange hyggelige timer med gode snakke, tillid til 

hinanden og store tanker og ambitioner om hvordan vi ser distriktets rolle og hvad vi vil fremover. Det har i 

den forbindelse været en berigelse for os at have besøgt flere forskellige foreningsbestyrelser for at høre 

jeres tanker og input til vores fælles fremtid. TAK!!! 

Og det leder mig hen på det sidste punkt  

Næste skridt?  

Hvad skal vi fremover? Hvad er de næste skridt? Det vi jeg selvfølgelig gerne give et par ord med på vejen – 

også selvom jeg, som sagt, går ud af koordinerende udvalg i dag. 

For det første tror jeg på, at vi trods udfordringerne sammen formår at gå videre i arbejdet med tillid til 

hinanden. For det er vigtigt! Jeg kunne ønske mig, at vi fortsat bibeholder det store fokus på vores 

børnelejre og ungledere i distrikt Trekanten.  

Jeg tror, at vi let kommer til at undervurdere og glemme børnelejrenes vigtighed og det store guld – det 

værdifulde - vi har her! For vi er blevet så vant til det i KFUM og KFUK, at vi måske har glemt hvor godt det 

er! Men det er ikke en selvfølge.  

Lad mig give et lille eksempel. 

Jeg arbejder til daglig i KFUM’s Sociale arbejde med sårbare børn og unge i udsatte livssituationer som fx 

kommer fra fattige familier. Her er det ikke sikkert, at man kommer på ferie hvert år. Der er børn, som 

græder af glæde fordi de vinder en 20-kroners pakke til pakkeleg – det var deres julegave! – og jeg møder 

børn, som glæder sig til et døgn i shelter, fordi så kan fortælle, at de også skal på ferie i år.  

Vi kan noget helt specielt godt i KFUM Og KFUK! Det skal vi huske hinanden på. Og som en – for mig vigtig 

sidebemærkning - hvis der er nogen, der som mig kan se perspektiverne i det – så ser jeg gerne fremover - 

KFUM og KFUK i et samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde – f.eks. omkring sommerlejre.  

Til sidst vil jeg sige, at jeg håber, at alle her sætter pris på, hvor godt vi har det i distriktet og når vi går 

herfra har vi alle en opgave og et valg. Vi kan alle være med til at støtte og styrke distriktet med det, vi 

fortæller om distriktet.  

Når vi fortæller venner, naboer, arbejdskollegaer om stormødet eller om distrikt trekanten, så kan vi vælge 

at fortælle om meget forskelligt: udfordringer, økonomi eller man kan vælge at fortælle om alle de gode 

tilbud og lejre vi har for børn og unge. Vi kan selv vælge om vi vil sætte fokus på det positive, det negative 

eller det vi tænker, der styrker distriktet bedst muligt.  

Vi kan noget helt specielt godt og det skal vi huske at sætte pris på, være taknemlige for og blive ved med 

at værne om – stå sammen om – fordi det er til glæde og gavn for de børn og unge, som vi er for i Distrikt 

Trekanten. TAK!!! 


