
                                                                    

                                                                   

 

Referat fra generalforsamling, torsdag den 10. marts 2022. 

 

Ad 1 - Formanden, Lisbeth Kjær Poulsen bød velkommen og ledede valget af dirigent og referent. 

 

Ad 2 - Vita Jensen valgtes som dirigent og Inge Lisbeth Dahl som referent. 

 

Ad 3 - Formanden, Lisbeth Kjær Poulsen, aflagde beretning. I oktober 2021 blev der afholdt 

stormøde i Krea for distriktet, da vi var værter denne aften. Der var ca. 25 deltagere og distriktets 

økonomi fyldte en del på dagsordenen, bl.a. fordi vi selv skal finansiere vores konsulent Henrik 

Videbæks aflønning. Desuden blev der fortalt om de mange forskellige aktiviteter, der foregår, 

rundt om i distriktet. Mht. økonomien bidrager KFUM og KFUK i Fredericia med 15.000 kr. i 2020, 

10.000 kr. i 2021 og 10.000 kr. i 2022 og fremadrettet. De 25.000 kr. blev først betalt sent i 2021, 

da de ikke var blevet opkrævet. Det er muligt at tegne gavebrev, hvis man ønsker at bidrage 

yderligere. Dette kan ske via www.kfum-kfuk.dk. 

Medlemstallet er pt. 42 fordelt på 27 voksne og 15 børn/unge (dvs. under 30 år). 

Pga. corona har der ikke været ret mange aktiviteter. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 4 - Carsten Bitsch aflagde beretning fra Senior. Der har været 5 arrangementer i 2021 – bl.a. 

prædikenværksteder med Elin Skoven, Søren Thorsen, Michael Munch, en aften v. Asger og Berit 

samt en Syng sammen aften. Aftenen med Michael Munch blev afholdt på teams. Igen har 

coronaen haft indflydelse på aktiviteterne. 

Beretningen blev godkendt. 

Vita Jensen og Lis Tarnow berettede fra Kv. Voksenarbejde, hvor der også har været rigtig mange 

aflysninger samt et lidt mindre fremmøde end i Senior, måske pga. en mere sammensat gruppe. 

Dog gennemførtes sommerafslutningen samt en aften i efteråret, hvor Lis fortalte om Sara Omar. 

Begge beretninger godkendtes. 

http://www.kfum-kfuk.dk/


Ad 5 – Ydun Gregersen fortalte om et besøg af en byggesagkyndig fra Kolding pga. den ”dårlige 

lugt” i Krea. Der er blevet foretaget målinger ang. evt. sundhedsskadelighed, men disse viser intet 

farligt. Vi har fået nogle retningslinjer, som bl.a. foreslår en konstant temperatur på 17-18 grader 

samt en god luftcirkulation i alle rum – dvs. at døre, skuffer m.v. åbnes. Skal der gøres yderligere, 

indebærer det destruktive undersøgelser, som er ret dyre. 

 

Det blev foreslået fra forsamlingen, at man evt. kunne forsøge at etablere yderligere 

gennemstrømning med udluftning drevet af solcelleanlæg – sommerhusejere har forsøgt sig 

hermed med godt resultat. 

 

Ad 6 - I kassererens fravær pga. sygdom runddeltes regnskabet skriftligt og blev gennemgået af 

formanden. 

Forsamlingen spurgte ind til forsikringssummen og spurgte, om denne kunne nedbringes? Nogen 

foreslog helt at opsige forsikringen. Allan Gregersen påtog sig at undersøge sagen og give besked 

til bestyrelsen, som herefter tager stilling. 

Desuden forsøges det, om det er muligt at få reduktion hos kommunen mht. renovation, da vi pt. 

ikke har ret meget affald. 

Underskuddet på 25.442,01 kr. kan for størstedelen forklares ved tilskuddet til landsbevægelsen 

på 25.000 kr.  

Der hensættes 100.000 kr. til oprydning/nedrivning af huset v. en evt. nedlæggelse af foreningen. 

Dette skal fremgå af regnskabet til næste år. 

Regnskabet blev godkendt med TAK til Lene Blanke. 

 

Ad 7 - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 650 kr. for voksne over 30 år og 150 kr. årligt 

for børn/unge. 

Vedtaget. 

 

Ad 8 - Ydun Gregersen og Jan Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Ad 9 - Som suppleanter valgtes Ingvar Thomsen (1. suppleant) og Finn Christoffersen (2. 

suppleant). 

 

Ad 10 - Marinus Siggaard og Vita Jensen genvalgtes som revisorer. 



 

Ad 11 - Følgende udvalg nedsattes/er nedsat: 

Foreningsweekend i Bøgeskov 2022: Per, Carsten B og Inge Lisbeth. 

Sct. Hans 2022: Per, Anette K, Lene B. 

Udflugt 2023: Lis. 

Jul: Carsten B, Anette. 

Ev. Alliance 2023: Berit, Carsten B. 

 

Ad 12 - Der blev foreslået en rengøringsliste, hvor rengøring af Krea går på omgang. Der skal laves 

en ”to-do”-liste + navne på, hvem der har tur. 

Da Bøgeskov-lejren er solgt, skal vi have fundet et nyt sted til 2024. Dette drøftes på 

foreningsweekenden. 

For at forsøge at bruge Krea lidt mere, skal vi have indrettet et par grupperum med sofa m.m. Der 

skal males, hvilket kan ske på en kommende aktivitetsdag, hvor også ”slagbænken” fjernes. Der 

kigges efter møbler på Genbrug, fx Soldatermissionens – Asger og Finn har påtaget sig dette. 

Der blev sagt tak til foreningens medlemmer, alle er gode til at byde ind. 

Der afholdes velkomstfest den 29/4 for ny soldaterhjemsleder. 

Ros til initiativet med prædikenværksteder i Senior. 

Tak til bestyrelsen – ikke mindst formanden. 

 

Dirigenten nedlagde hvervet og lukkede generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------                    ---------------------------------------------- 

Vita Jensen, dirigent                                            Inge Lisbeth Dahl, referent 


