
Distrikt Trekanten
______________________________________________________

Baggrund og retningslinier for

„Børkopmidlerne“.
Børkop Fritidscenter var ejet med 1/3 af Indre Mission, 1/3 af KFUM i Danmark og 1/3 af KFUK i 
Danmark, efter at den lokale forening var nedlagt. I 2005 blev bygningen solgt.

De lokale fra KFUM og KFUK gik i dialog med landsbevægelsen om muligheden for at nogle af 
midlerne kunne bruges i forbindelse med den aktuelle ansættelse af en konsulent og satsningen på 
arbejdet blandt teenagere.

Landsbevægelsen besluttede at 350.000 kr. blev i KFUM og KFUK - Distrikt Trekanten. De er i 
september 2005 tilgået distriktskassen. Herved er der åbnet mulighed for at de kan anvendes til andet 
end løn og arbejdsudgifter i forbindelse med konsulentansættelsen.

På det grundlag er følgende retningslinier udarbejdet for brugen af midlerne:

* Midlerne håndteres af distriktskassereren og de synliggøres selvstændigt i distriktets årlige regnskab. 
* Afkastet indgår i den almene drift af KFUM og KFUK - Distrikt Trekanten.

* Midlerne kan bruges til løn og arbejdsudgifter for konsulenten, hvis der bliver behov for det – særligt 
   sidst i ansættelsesperioden.
* Hvis det bliver muligt / aktuelt kan midlerne bruges til at forlænge konsulentens ansættelsesperiode 
   (KFUM og KFUK i distrikt Syd havde egentligt planlagt en 4 års projektperiode).
* I distriktets årlige budget vises eventuelt forventet forbrug til konsulentløn og arbejdsudgifter.
 
Midlerne kan bruges til:
* Ekstraordinære aktiviteter i distriktet, som kan give KFUM og KFUK oplevelser til teenagere.
* Aktiviteter som kan fremme teenageres deltagelse og engagement i KFUM og KFUK.
* Tiltag som kan fastholde teenagerne i overgangen børnelejre / teenarrangementer.
* Aktiviteter der kan fastholde dem der vokser ”oven ud” af gruppen 16 – 19 årige – herunder lederuddannelse.
* Aktiviteter på distriktsplan har førsteprioritet.
* Hjælp til nye aktiviteter for teenagere i distriktets foreninger.

Ansøgning og bevilling:
* Der kan søges hele året.
* Distriktets teenudvalg og distriktets foreninger kan søge. Hvis sidstnævnte søger skal teenudvalget give 
   udtalelse inden ansøgningen behandles i Koordinerende Udvalg
* Alle ansøgninger afgøres i Koordinerende Udvalg. Ved uenighed i afslag kan ansøgeren bringe 
   ansøgningen op på førstkommende stormødemøde, under ”forslag der ønskes behandlet” (tidsfrist ifølge 
   distriktets vedtægter).
* Ansøgningen skal indeholde en skitse over den samlede økonomi i tiltaget.
* Der kan maksimalt uddeles 10.000,- kr. til én ansøgning uden behandling på et stormøde. 

Stormødet  25.10.05 samt ”Fælles udvalgsmøde”  17.11.05.
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