
 Stormøde 2022 i Distrikt Trekanten 

 Tirsdag den. 25. oktober 2022 kl. 19.00-21.30 
 På KFUM og KFUK i Horsens  -Jyllandsgade 1a 

 Dagsorden / referat: 

 1.  Stormødet åbnes med kort refleksion / indledning 
 (Lars Lomholt) 

 2.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
 Dirigent:  Søren Mandsberg, Kolding 
 Referent: Hanne Hørup, Kolding 

 3.  Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og distriktets nuværende situation. 
 ”Største succeser i året der er gået, udfordring og ideer/tanker om frem�den” 

 a.  Beretning om lejre og ak�viteter for børn i distriktet 
 E�erårslejr 2021 
 Børnesommerlejr Skaastrup Strand 2022 – med økonomisk stø�e fra Y’s men 

 b.  Teenudvalgets beretning v/Rasmus 
 Lejrlederfest 
 Teen-døgn 
 Teensommerlejr 

 c.  Udvalget - Connect`s – beretning 
 ”Unge Event” har ski�et navn �l Connect for 16 – 25 årige, der mødes på tværs af byer og foreninger. 

 d.  Udvalget - Ungweekends beretning 
 Foreløbig er to weekends a�oldt. 
 Endnu en weekend venter forude – Horsens, Wigwam (hy�e). 

 e.  Ak�vitetsudvalgets beretning* 
 Der er a�oldt børnejulefrokost, skøjtetur samt gudstjeneste på Ph. Borg, 

 f.  Informa�onsforums beretning 
 Hilsner fra webmaster Anna Engrob med opfordring �l at �lmelde sig nyhedsmail etc. og at holde øje 
 med ak�viteter på diverse sociale medier. 
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 g.  Distriktsbestyrelsens beretning (KU) 
 Fremhævet 
 WD 
 Forslag �l landsmødet (sammen med distrikt midt) om ændring af intervallet for landsmødets a�oldelse 
 Kr. Himmelfartsdag på Løgballe Camping genopstår – dialogen med campingpladsen er i gang. Yderligere 
 et udvalgsmedlem søges pt. �l de�e. 
 Orientering om Rasmus Jeppesen, der pt. vikarierer for Henrik Videbæk. 
 Økonomi – distriktet fa�es penge. 

 h.  Arbejdsgiverudvalgets beretning (AGU)* 
 (Bodil og Birthe) 
 Udvalget har det godt og udtrykker generelt glæde over samarbejdet med Henrik, der ly�er, stø�er, 
 sparrer, byder ind, er vedholdende med sine kontakter i distriktet etc. Der sker løbende justering af 
 Henriks opgaver der bl.a. omfa�er teen-event, best møder, Børnehøjskole, fællesklang udviklingsdage 
 koordinering, reklame for foreningen, lederrekru�ering m.m.m. 
 Udvalget er på en årlig udflugt (�l inspira�on) i år �l tante Andante i Lemvig. 
 Rasmus er foreløbig ansat med 25 �mer pr. uge frem �l januar 2023 ifm. Henriks orlov. 

 4.  Fremlæggelse af distriktets reviderede regnskab(er) for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden 
 beslutning. 

 a.  Fremlæggelse af revideret regnskab for distriktet 2021-2022 
 Særligt leje af lejrbygninger tynger budge�et. 

 b.  Fremlæggelse af konsulentprojektets regnskab 2020-2021 
 Regnskabet udviser et underskud. Derfor er opfordringen �l foreningerne, at sørge for snarlig afregning 
 �l distriktet. 

 Begge regnskaber blev godkendt. 

 5.  Drø�else af distriktets vision, mål og/eller arbejdsplaner. 
 a.  Visioner for distriktet i 2023-2026 
 b.  Ny konsulent  fra 2023-2026 

 Der var bred enighed om at vi også fremadrettet skal have en fælles konsulent med Distrikt Syd. 
 c. 

 Hvad er fordelene: 
 At understøtte den usynlige rolle f.eks. at hverve nye medlemmer, ledere etc. 
 Derudover aktivt at igangsætte fx torsdags-volley, lejrlederfester, kontakt til Haderslev Sti� etc. 

 Hvad er ”hot” pt.  v/Rasmus 
 Børnehøjskole (6-13 år) 
 Fællesklang (18-35 år) 
 Fairhus 
 Familie sang/kor 
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 Opsamling / konklusion 
 Situationen i Give pt. er at nuværende medlemmer på 50+ savner unge i foreningen. 
 Fællesklang konceptet er godt 
 Kan man samle unge og køre sammen til foreninger i større byer 
 Engagere forældre til børn i fx børnehøjskolen i foreningen. Konsulentens opgave kunne være, at tale 
 med folk som ikke er en integreret del af foreningen i forvejen. 
 Større fællesskaber i byerne kræver mere power fra fx en konsulent 
 Initiativer tilsvarende BH, der rækker ud over os selv 
 Børneklang? 
 Nå ud fx via kirken 
 Eks. Unge-voksne afdeling i Kolding – søger generel hjælp til at drive klubben. At give de unge 
 redskaber – form og indhold. 
 Afholde et børnedøgn 
 Samarbejde med sti�et – fx afholde ungdomsgudstjenester 

 6.  Behandling af indkomne forslag.  Der er ikke kommet forslag) 

 7.  Fastsættelse af distriktsbidrag samt godkendelse af budget for det kommende år. 
 a.  Forslag om foreningsbidrag pr. foreningsmedlem 0-29 år: 20 kr, ved 30 år+: 40 kr. 
 b.  Bidrag og gavebreve til konsulentprojektets økonomi 2022-2026. 

 Bidragsordning: 
 Thyregod:  Lille forening = lille bidrag 
 Hedensted:  Jubler ikke 
 Give:  Finder pengene 
 Kolding:  Er positivt stemt 
 Brædstrup:  Giver ikke mere end det nuværende. Foreningen er udfordret 

 Forslag om at lø�e i flok med fx. praktiske opgaver - Vorbasse Marked m.v. 
 Leje af omkostningstunge lejrbygninger – skal det fortsætte. Brug de penge vi har med omtanke 
 (Søren Damsbo). 

 Konklusion: 
 Forslag om at evaluere bidragsordningen igen om 3 år. 

 Budget: 
 Fremlagt og godkendt. 

 Konsulent  : 
 Projektet mangler pt. 60.000 kr. Bestyrelsen mener der er grundlag for at få vores medlemmer til at 
 tegne ”giverbreve”. Bestyrelsen vil gerne påtage sig opgaven med formidling til foreningerne, der selv 
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 skal stå for kontakten til sine medlemmer om det praktiske. 

 Forslag om giverbreve for en kortere årrække (end 10 år) også månedlige bidrag. 
 Callcenter-tanke -ring rundt – konkurrence om at tegne flest a�aler. 
 Pæn præsentation af projektet ønskes. 
 Forudsæt at tegning af a�ale sker til det eksakte projekt. 
 Fastsæt en dead-line (SD) 

 8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 

 a.  Kristian Thisgård (Modtager ikke genvalg) 
 b.  Lars Lomholt - På valg (Modtager genvalg) 
 c.  Bent Ingeman Rasmussen (Ikke på valg) 
 d.  Valg af nyt bestyrelsesmedlem - bestyrelsen opstiller Kristian Kruse,  Vejle 

 Kr. Kruse blev valgt - tillykke. 

 9.  Valg af en suppleant for et år. 

 Bestyrelsen har bemyndigelse til at supplere sig selv om nødvendigt. 

 10.  Valg af revisor og revisorsuppleant til distriktets regnskaber for et år. 

 Kim Meldgaard, Vejle og Ulrik Holm, Horsens fortsætter deres hverv. 

 11.  Eventuelt 

 Stor og varm TAK til Kr. Thisgaard for lang og tro tjeneste i bestyrelsen. 

 Husk at tage fotos af diverse arrangementer og læg på sociale medier. Hjælp hertil kan evt. Fås ved 
 henvendelse til fx Rasmus. 
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