Stormøde i KFUM og KFUK, Distrikt Thy-Mors
tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00
i Stagstrup Kirkecenter

1. Stormødet åbnes – valg af dirigent, referenter og stemmetællere
Dirigent: Flemming Leegaard
Referenter: Inger Vestergaard og Lisbet Kristensen
Stemmetællere: Anders Ubbesen
2. Beretninger fra:
- Forretningsudvalget v/Poul Vestergaard
½ år siden sidste stormøde og udvalget er godt i gang. Alex Dahl Jensen er ny
kasserer, Poul formand, Johannes sekretær.
De nye vedtægter, der blev godkendt på sidste stormøde er sendt ind og underskrevet.
Alex har styr på kassen og kommunikationen med kommunen.
Tak til de forskellige udvalg og til enhver der gør et stykke frivilligt arbejde.
-

Børnesommerlejr v/Ester Jørgensen
Der bliver ’skaber’ børnesommerlejr på Langbjerggård i uge 26.
Mange med til mødet af både unge og de lidt ældre.
Pga. bryllupsfest på Langbjerggård skal børnesommerlejren være ude af lokalerne
senest kl. 10.00 torsdag. Men da det er for tidligt at slutte lejren her, vil lejren køre til
ende et andet sted. Ellers stor tilfredshed med at lejren er flyttet til Langbjerggård.
Ester har lavet forarbejdet til et årshjul, som børnene skal have, så de kan følge med i
hvad der sker af børnearbejde i årets løb.

-

Familieudvalg v/Johannes Kristensen
Arrangement lørdag den 19. marts på Blidstrup Efterskole.

-

Cafe Key
Der kommer ca. 15 teenagere pr. gang. Mange gengangere. Da der er nogle ledere,
der holder pause, er der brug for lidt flere ungledere.
Indlæg: Hvem tager sig af de unge ledere, så de har det godt, kommer med på kurser
osv.
Helle Sejersbøl, Morten Haaning og Morten Christensen er med sammen med unglederne. Vigtigt med repræsentation til stormøde for at komme eventuelle udfordringer i
forkøbet. Vigtigt også fordi det er en klub direkte under distriktet.
Forslag om at Forretningsudvalget tager kontakt til dem.

-

Udvalg for børnejulefrokost v/Inger Bak Vestergaard og Ester Jørgensen
Inger Vestergaard og Ester Jørgensen sidder i udvalget.
Det bliver den 2. december 2022 kl. 17.00 – 20.30 på Bedsted Skole.
Forskellige personer og foreninger vil blive spurgt om forskellig hjælp.
Det kommer til at koste 40-50,- kr. pr. person.
Børnefestival i Thy v/Helle Kristiansen
Det var en rigtig god dag.

Underskud dækket ind af Ålborg stift. Alligevel var der et overskud (tilskud fra flere Y’s
mens klubber) på 21.000, som bliver fordelt på Cafe Key (Cafe aften med overnatning +
Fårup Sommerland), børnejulefrokosten og børnesommerlejr.
Distriktet må ikke søge mere ved Sydthy Y’s Men klub i 2022.
Udvalget har snakket om evt. at afholde børnefestival lokalt, modsat de år, hvor det
afholdes på landsplan.
Der er indkøbt 6 beach flag, som kan bruges alle steder. De er hos Trine Ubbesen.
Vigtigt at alle udvalg fremover er repræsenteret på Stormødet, så vi kan høre hvordan
det står til og vigtige ting kan blive vendt.
3. Fremlæggelse af regnskab v/Alex
Regnskabet for 2021 blev fremlagt og godkendt.
Det giver et underskud på 21.544,81 kr. Egenkapitalen er herefter 329.700 kr.
Det blev besluttet at Cafe Key campingvognen skrottes, det vil koste 1000,- kr.
4. Drøftelse af distriktets mål og arbejdplaner
Teenweekend i Distriktet:
Teenweekend arrangerer Cafe Key, og alle teenagere i distriktet bliver inviteret med (Helle
har snakket med Café Key i forbindelse med overskudsuddeling fra børnefestivalen).
Der bliver undersøgt muligheden for at vi deltager i Teensommerlejr i Nordvest. Evt.
mulighed for at give tilskud fra vores distriktskasse til afholdelse af lejren. Eva Nørbjerg fra
Bedsted har/tager kontakt og melder tilbage til Forretningsudvalget. Hvis vi får et ja tages
kontakt til Café Key + teenklubber i distriktet.
Arbejdsfællesskab til erstatning for loppemarked
Tages op igen senere, hvis der bliver behov for det.
Forslag om nyt arrangement for voksne (passer måske ikke helt ind ift familieaften): Idé at
komme til Klub 91 i Hurup eller være med i Thisted. Også forslag om at omdøbe distriktets
familieaften til distriktsaften, da man i høj grad også er velkomne her.
Kort fra hver forening
Vandet-Skinnerup: 21 voksne. Kører godt. Der er kommet 5 nye med de sidste 2 år.
1 bibelaften og 1 voksenaften pr. måned. Starter med fællesspisning. Er i gang med at
arrangere en weekend.
Thisted v/Ester Jørgensen: Projekt ladcykel startede i sommerferien, med leg hver dag i
blokkene. Herefter hver torsdag, hvor børnene blev hentet med til YA.
Teenklub hver onsdag aften, ca. 8 deltagere. Der mangler ledere. Unge Voksne fra 16 og
op, deltager-antal reduceret. Fri Fredag ca. 30 der mødes en gang pr. måned, det giver
ikke så mange flere medlemskaber, men det giver et fællesskab.
Senior: Står for hus og have. M og K 30+ har 6-8 arrangementer pr. år hvor der kommer
30 – 50 deltagere. K Senior eftermiddagsmøde med foredrag for ældre, 15-25 deltagere.
Bedsted v/Ulla Vestergaard: har lige haft weekendtur i Skovhuset med 40 deltagere
fordelt mellem børn, unge og voksne. Unge med til planlægning.
1 gang pr. måned mødes alle til foreningsaften1 gang pr. måned med ca. 30 deltagere.
Bestyrelsen bestemmer aftenens indhold. Teenklubben (Toppen) kører også denne aften
med en god flok unge. Bibeltime ca. 10 deltagere. Kirkefrokost 1 gang pr. mdr.,
Hurup v/Anders Ubbesen: Fredagsfamilie gik i stå da corona kom. Skal mødes sidst i
marts for at finde ud af hvad der skal ske.

Klub 91 kører som det plejer, måske lidt færre deltagere.
Overvejer om huset skal sælges.
Thyholm v/Flemming Leegaard: Pga. ledermangel er både Minimok og teenklubben
lukket. Ungdomsklubben mangler også ledere. MOK-klubben kører. Som det ser ud nu, er
der nok ikke noget der hedder Thyholm KFUM og KFUK om 4 år.
Stormødet fik en snak om, at der er for stor forskel fra os til by-foreningerne og
landskontoret. Ind imellem en følelse af, at der tænkes mere miljø og vegansk kost, opstart
af frysehuse o.l.
Mange af de ideer der er fra konsulenter og hovedbestyrelsen kan bruges i København og
Århus, men ikke ude i de mindre byer.
Konsulenterne har svært ved at se de behov og udfordringer vi har med at skaffe ledere og
det er svært med sammenhæng, da foreningerne i Thy-Mors har ikke den samme
konsulent.
Det blev besluttet at alle konsulenter, der er tilknyttet en forening i vores distrikt bliver
inviteret med til næste års stormøde, så de kan høre, hvad vi har af problemer. Datoen skal
de have nu, så de kan skrive det i deres kalender.

5. Nedsættelse af de for arbejdet nødvendige udvalg samt evt. supplering af
eksisterende udvalg.
Ingen tilføjelser.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent til distriktet samt godkendelse af budget
- Forretningsudvalget foreslår 15 kr. pr. medlem (uændret).
Godkendt

8. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget
på valg er:
Poul Vestergaard og Johannes Kristensen (begge modtager genvalg)
Genvalgt
9. Valg af en suppleant for et år
Stormødet besluttede at hvis det bliver nødvendig, findes der en suppleant.
10. Valg af revisorer
på valg er:
Svend Gramstrup, Vildsund
Henrik R. Villesen, Thyholm (begge modtager genvalg)
Genvalgt
11. Bestyrelsen beder stormødet beslutte om bestyrelsen må investere op til kr. 100.000
i aktier eller andre børsnoterede værdipapirer
Efter en drøftelse for og imod blev der stemt om forslaget og det gav følgende resultat.
Stemmer for at der må investeres:
4
Stemmer imod at der må investeres:
5
Undlader at stemme:
7
Dvs. der bliver ikke investeret i børsnoterede værdipapirer.

12. Fastsættelse af næste stormøde

- forslag tirsdag den 7. marts 2023 på KFUK i Thisted kl. 19.00.
Dato vedtaget, men hvor det skal afholdes beslutter Forretningsudvalget.

13. Eventuelt
Møbler mm. der var indsamlet til loppemarked, men ikke solgt, er nu afhentet af genbrug
eller kørt på containerpladsen.
Lad os bruge vores penge, så længe vi har nogen at bruge pengene på.
Så hvis der er en god ide til et projekt eller et arrangement, så kontakt Forretningsudvalget
for økonomisk støtte.

Tak for i aften

