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Referat Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Nord 

31.03.2022 

Indledning ved Kristina Weinkouff Knudsen omkring frygt 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

Valgt til dirigent er Hanne Gitte Birkbak, Referent Anita Kjeldsen og stemmetællere er Janni 

Damborg Fredsgaard og Dorthe Landbo Christiansen. Mødet er lovligt varslet. 

 

2. Nyt fra Hovedbestyrelsen og Landsbevægelsen v. generalsekretær Jørgen 

Kvist  

Fortæller lidt nyt fra hovedorganisationen. Til landsmødet 2016 kom der fornyet formål. 

“KFUM OG KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder 

den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.”  

Vi er lykkes i formålet, når vi giver noget om den kristne tro videre til børn og unge. Det skal 

være relevant for dem. Der er brug for os mere end nogensinde, mange børn og unge har 

det skidt. 

Vision 2025 “I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud 

til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder 

de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder 

i forhold til både trosliv og samfundsliv.”. 

KFUM og KFUK sætter ting i gang og det er det, som skal til for, at vi ikke dør som 

organisation, vi skal sætte i gang og vi skal gøre det for børn og unge.  

De tre tidligere blade er lagt sammen til et fremover, resten er fokusset er lagt på det 

elektroniske. Hovedbestyrelsen arbejder også med HOPE og World Council, som afholdes i 

Aarhus til sommer.  

3. Formandens beretning  

481 medlemmer fordelt på 9 foreninger. Bestyrelsens arbejder med at skabe mere 

sammenhæng mellem de forskellige foreninger, udvalg og distriktsbestyrelsen. 

“Så er det sagt i Nord” er udkommet for sidste gang, nyt kommunikationsudvalg er kommet 

til, og består af Janni Damborg Fredsgaard, Kirsten Holm Hansen og Kathrine Ledet Birkbak. 

Børneudvalget er nedlagt og er erstattet af et børnesommerlejrudvalg. Har man lyst til at 

starte nogle nye børneaktiviteter op, så sig til. Sidste sommerlejr var med 39 børn, 10 

ungledere, 27 ledere og køkkentanter/onkler (kun 9 hele lejren). Der mangler voksne, som 

kan være der fra start til slut. Lejren flytter i år tilbage til Rubjerglejren. 
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Ungeudvalget benævnes fremover Konfirmandlejrudvalget, som er et samarbejde med 

KFUM-spejderne. Udvalget mangler udvalgsmedlemmer med KFUM og KFUK-baggrund, de 

fleste er lige nu fra KFUM-spejderne. 

Voksenstævnet havde 75 tilmeldinger i 2021. Voksenudvalget mangler nye 

udvalgsmedlemmer, meget gerne fra Aalborg egnen eller Sæby/Frederikshavn egnen. Der er 

3 planlægningsmøder og så selve voksenstævnet. Der er prikket til flere, men uden held.  

Høstfest 2022 afholdes d. 8. oktober. 

Kvindelig voksenstævne havde i år 110 deltagere. Der kommer nye deltagere og det kører 

godt. 

Concentus’ dirigent stoppede før Corona og Concentus har lagt i dvale siden. Muligvis helt 

opløst. Mange af dem tager til Østervrå, hvor kirken har et kor.  

Rubjerglejrudvalget, tages under punkt 6a  

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021  

Peter Thomsen fremlagde regnskab og det blev godkendt.  

Revisoren har sat spørgsmål ved hvorfor børnelejrens budget ligger under Aalborgs 

forening. Anne Louise siger, det er godkendt af den tidligere distriktsbestyrelse og ligger 

separat under Aalborg budgettet – årsagen er udelukkende, at det er en nem løsning. 

5. Arbejdsdrøftelse  

Hvad er medlemmernes forventninger til distriktet? 

Skal vi blive ved med at have et distrikt? 

Der har været stor udskiftning i bestyrelsen, og derfor har de brug for at vide hvad vi vil 

med dem.  

- At der er en samlet platform for alle foreninger.  

- Der er penge i distriktet og formålet må være at få brugt de penge meningsfuldt til 

glæde for børn og unge. 

- Kunne godt bruge penge og betale os fra nogle opgaver fx betaling af ledere. 

- Netværket, at der er nogle, der mødes på tværs af de forskellige foreninger.  

- At der er struktur på distriktet, får set hinanden – kender til hinanden. Fx en 

udvalgsdag er rigtig godt. Måske kunne det overvejes at lave noget for alle 

foreningerne. 

- Bestyrelsen skal have mod til at lukke noget, hvis det går ned ad bakke. Lukke noget 

hvis det ikke kører, forhåbentlig dukker der nye ting op. 

- Måske udvide det, der kører i forvejen, fx 2 konfirmationslejre om året, hvis det er 

noget som kører rigtig godt.  

Hvordan kan vi alle i fællesskab holde distriktet og dets aktiviteter kørende? 
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− En konkret ide, hvorfor skal vi kun mødes en gang om året. Måske et arrangement 

mere, hvor både børn og voksne kan deltage. Slå det stort op, lær hinanden at 

kende.  

− Jørgen Kvist siger, det er vigtigt at bestyrelsen ikke har dårlig samvittighed. På 

landsplan går bedsteforældre- og børnebørnslejr rigtig godt, måske kunne det 

overvejes i Distrikt Nord.  

− På efterskolerne i Distrikt Nord arbejder KFUM og KFUKs hovedbestyrelse med 

efterskole festival, det har de fokus på. Har vi i distriktet overvejet tættere 

samarbejde med efterskolerne i Distrikt Nord. Efterskolerne vil rigtig gerne nogle 

aktiviteter hvor der er børn involveret.  

− Horne efterskole inviterer alle folkeskoler op i Distrikt Nord.  

− Det, at noget lukker, fx Concentus, er ikke en fiasko, de synger i Østervrå, måske er 

KFUM og KFUK med til at stå for dette kor på sigt.  

Hvordan kan vi beholde distriktet og dens bestyrelse. Folk skal vide hvad det er og hvad 

de egentlig laver. Det er vigtigt at netværket kører. 

− Vi skal måske arbejde på at dele vores aktiviteter rundt i Distrikt Nord endnu mere 

og bedre, så vi forhåbentlig bliver bedre til at deltage i aktiviteterne rundt om i hele 

distriktet - større er Distrikt Nord ikke.  

− Sætte fokus på at bruge ressourcer på de aktiviteter vi har fx konfirmandlejr. 

Konfirmandlejr er for de præster man samarbejder med. Være åben for flere nye 

præster. Alle der har været på konfirmandlejr har alderen til at kunne komme på 

unglederkursus. Skal huske at vi er for alle, også selv om de ikke er medlem af 

foreningen. Børnene mærker nogle unge, der brænder for det og det giver dem så 

meget. 

− Bruge penge til ledere og unge ledere, som vil børn og unge 

Er der opgaver som pt løses af distriktet, som ligeså godt kan være lokalt 

 

6. Behandling af indkomne forslag.  

a. Forslag fra Rubjerglejrudvalget - se mere i bilag  

Oplæg til emnet: 

KFUM og KFUK ejer rubjerglejren og det kræver et stort arbejde. Det var svært at finde 

nogle kræfter til det. Opgaven med rengøring og udlejning har Y´s-men i Hjørring, men det 

kræver stadig energi at vedligeholde den og tage beslutninger omkring den. Den giver 

overskud, og har også gjort i Corona tiden. Overskuddet er brugt til vedligeholdelsen af 

lejren. Der er en egenkapital på 0,5 million. 

Derfor er der forslag om at give rubjerglejren videre til der, hvor kræfterne er, at høre Y´s-

men om de vil overtage den. Måske overdrage den hen over de næste 10 år. Vi skal fortsat 

bruge lejren som vi gør nu, men leje os ind ved Y-men. 
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− Y-men ser gerne nogle flere udlejninger til KFUM og KFUK-regi og ikke kun børnelejr. 

Man kunne overveje en sommerdag for distriktet der.   

− Y-men i Hjørring er ikke så interesseret i at eje den alene, men måske skulle man 

overveje at lave det til en selvejende institution, hvor Y´s-men, KFUM og KFUK og 

måske flere kan eje den sammen. 

− Lejren er et fælles hjemsted i distriktet 

− Skal man blive ved med at bruge kræfter på lejren, er der nødt til at være folk, der vil 

gå ind i projektet.  

− Hvis vi skal overdrage lejren til Y´s-men er det at give 150.000 til dem om året, som 

er et stort beløb. 

− FDF ejer flere lejre, måske kan de tænkes ind, som en part i selvejende institution.  

− Der blev lavet et udvalg som skulle undersøge om vi kunne bygge på lejren, men det 

kunne ikke lade sig gøre. Udvalget kan ikke komme videre.  

− John Berg spørger landsbevægelsen (Jørgen Kvist), om de har en holdning til 

Rubjerglejren. Det har de ikke, det skal bestemmes udelukkende i distriktet. 

Spørgsmålet nedenunder blev rejst: 

Kan vi på stormødet give en fuld bemyndigelse til, at Rubjerglejrudvalget tager beslutning 

om hvad der skal ske i fremtiden. Udvalget kan ikke arbejde med et forslag det næste år, der 

så bliver stemt ned på stormødet. Vi skal videre nu. 

Ændringsforslag: 

At Rubjergudvalget i samarbejde med distriktsbestyrelsen bemyndiges til at forespørge 

Vendelbo Ys-men, om de er interesseret i en plan for overdragelse af lejren til dem. Samt, 

hvis de er positive, at Rubjergudvalget og distriktsbestyrelsen bemyndiges til at udarbejde 

en konkret plan for at kunne overdrage, som kan fremlægges til vedtagelse ved næste 

stormøde i Distrikt Nord. 

Alternativt fremlægger udvalget andre konkrete modeller for lejrens fremtid til vedtagelse 

på stormødet 2023. 

Ændringsforslaget blev vedtaget. 

7. Fastsættelse af distriktsbidrag samt godkendelse af budget for 2022.  

Gavebrev på 1000 kr som altid, 0 kr i bidrag, forskellige tilskud til de forskellige tilbud. Der 

budgetteres med et minus på  49.800 kr. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år  
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Peter W. Thomsen (Østervrå), Martin Poulsen (Aalborg) og Søren Fredsgaard (Aalborg) 

stiller alle tre op, og blev valgt. 

 

9. Valg af to suppleanter for ét år.  

Janni Damborg Fredsgaard (Aalborg) og Erik Støvring Preussler (Aalborg) valgte på aftenen 

at stille op, og blev valg. 

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Ketty Kjær og Per Jensen var opstillet, og blev valgt. 

 

11. Behandling af forslag til vedtægtsændringer - Der er i år ingen forslag til 

vedtægtsændringer fra bestyrelsen.  

Ingen 

 

12. Valg af efterskolerepræsentanter (Horne- og Hørby efterskole)  

Hørby efterskole har 10 KFUM og KFUK-repræsentanter på valg hvert 2. år 

På valg er Martin Pedersen, Thomas Knudsen, Kristian Søndergaard Kristensen, Anita Rams 

Kjeldsen og Karen Krogh Bæk (ønsker ikke genvalg) 

Nyt forslag til en repræsentant er Lasse Kruse Ledet, det er vedtaget. 

 

Horne efterskole har 3 KFUM og KFUK-repræsentanter på valg hvert år 

På valg er Jan Bæk Ilsø, Carsten Horsholt og Camilla Tidemann (ønsker ikke genvalg). 

Nyt forslag til en repræsentant er Julie Håbendal, det er vedtaget. 

 

13. Evt. 

Tak til tidligere medlemmer af bestyrelsen til distriktet, som er Janni Damborg Fredsgaard, 

Erik Støvring Preussler, Maggie Bräuner, Kristian Brogaard og Erik Villy Rasmussen, der alle 

har fået et personligt gavekort til hver sit interesseområde. 
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Der skal gerne findes en fra Distrikt Nord som kan sidde i hovedbestyrelsen. Det er et 

spændende arbejde og vigtigt, at Distrikt Nord er repræsenteret. Der er ca. 5 møder om 

året, som strækker sig over fredag-lørdag. Møderne holdes på efterskole/højskole, eller der 

hvor der er plads og mulighed.  

Husk at bruge Y´s-men grupperne, de vil gerne hjælpe os økonomisk og også 

arbejdsmæssigt. 

Husk at tage flyers med hjem.  


