
Valgt blev: Dirigent: Søren Damsbo - Referent: JØrgen Breindahl - Stemmetællere: Børge

Pedersen og Bjarne Berg.

Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2l Beretninser fra bestvrelsen og afdelinser (bilae):

Der var sammen med indkaldelsen udsendt fyldige beretninger fra bestyrelsen og de

forskellige udvalg/ afdelinger. Det drejer sig om Bestyrelsen, Pigeklubben, Legestuen,

Voksenafdelingen, Syng dansk og Fællessang på Kastaniehøj, Tal Dansk Caf6, Kreative

aftener og Julestuen.

lnger Møller Nielsen fremlagde både historien og helheden i KFUM og KFUKs arbejde i

Hedensted-LØsning som grundlag for medlemsforståelsen og foreningsstrukturen. H un

understregede, at foreningen er en samlet enhed og for alle fra 0 til 80 år og opefter.
Medlemstallet er pr. 14.03.22 i alt 98, fordelt med 56 medlemmer under 3O år og 42

medlemmer over 30 år. - Fra de forskellige udvalgsledere kom der enkelte supplerende
bemærkninger. - Fra Pigeklubben fortalte Hanne Bærenholdt, at der kom stadig nye til,
specielt fra 5.k|.

Der var fra de fremmødte stor ros til beretningerne, som tegnede billedet af en levende

forening. Det er godt, at det er understreget, at også voksenafdelingen er en del af
foreningen. - Der er stadig udfordringer med at få kontakt med nye frivillige ledere, bl.a. til
Tal Dansk Cafeen, og til afløsning af Jytte Pedersen som kasserer, da Jytte har ønsket at
fratræde efter mange års arbejde. - Der var enighed om, at Fællessangs-aftenerne har et
godt og fortsat spændende koncept med det personlige valg af sange og begrundelsen for
det. - Skal der være Bennemgang af den nye højskolesangbog, bør det nok være et
selvstændigt koncept. - - Det blev også understreget, at der altid skal være plads til ikke-

medlemmer i KFUM og KFUK, som kommer for at undersøge og opleve.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3) Godkendelse af forenineens reviderede regnskab (bilas):

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jytte Pedersen. Der er i regnskabsåret 2021 indtægter
for i alt 174.878,48 kr. og udgifter for t47.446,2Lkr., altså et overskud på27.432,27 kr. -

Det blev af Søren Damsbo påpeget, at indtægter fra § 18 midler på 17.700 kr. bør henføres

hil2022, da de også er budget-ført til2022. § 18-midlerne er bl.a. bevilget som tilskud til
befordring af deltagere tilTal Dansk Cafeen. Det betyder, at overskud for 2021 reduceres
med 17.700 kr. til 9.732,27 kr. - Regnskabet balancerer med aktiver på ialt L77.755,88kr.
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Referat fra generalforsamline i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning

Torsdag den 24. marts 2A22k1.19 på Kastaniehøj.

20 stemmeberettigede medlemmer og omkring 8 støttemedlemmer var mødt op.

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere:



Regnskabet blev enstemmigt god kendt.

4) Drøftelse af visioner. mål oqleller arbeidsopgaver for foreningen:

4.1Voksenarbeidet i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning

Fra udvalget oplyses, at der er visse Økonomiske vanskeligheder. Det er svært at få talere

under 2.500-3.000 kr. + befordring. - Der er selvfølgelig nogle, der er væsentlig billigere.

Men skal programmet være spændende, vil det også betyde nogle gange lidt dyrere

foredragsholdere. - Udvalget har undersØgt muligheden for at arbejde sammen med andre

KFUM og KFUK foreningers voksenarbejde, men ingen af de kontaktede har vist interesse

for det. - Det blev også understreget, at deltagerantallet var faldende fordi fødekæden

mangler. - Andre gjorde opmærksom på, at der måske kunne være samarbejdsmuligheder

med Hedensted Kirke og med Foredragsforeningen. Men der var også fra udvalget Ønske

om at bevare KFUM og KFUK-identiteten, så man ikke var i slipstrømmen på andre

foreningers ønsker.

Der var på generalforsamlingen stor enighed om, at Voksenarbejdet er vigtigt og skal

bevares. Mange vil føle sig hjemløse, hvis arbejdet blev nedlagt. - I forhold til kontakt til
nye deltagere iVoksenarbejdet blev af lnger gjort opmærksom på, at foreningens web-

master, Karen Degn, på foreningens hjemmeside har etableret en søgefunktion med

søgeord for interesserede. Her kunne Voksenarbejdet som en mulighed også indlægge

søgeord.

4.2 Orientering og drøftelse af Julestuen 2O22

Susanne Dideriksen fremlagde erfaringerne fra evalueringsmøde ijanuar 2022 am
julestuen 202L. Der var et pænt fremmøde, og der var god energi blandt de fremmødte.

Der har været et godt samarbejde mellem spejderne og KFUM og KFUK, bl.a. iform af de

mindre spejderes indsamling af gevinster til Tombolaen. - Af ideer var det kommet frem

med muligheden for kreativt hjemmearbejde for ældre, kreativ mappe, oprettelse af en

mande-gruppe.

Der bliver 3 kreative temadage i april, september og oktober, og derudover kreativ aften

en gang om måneden frem til november 22.

Under drøftelsen blev det nævnt, at der var skævhed i arbejdsfordelingen mellem KFUM og

KFUK og De grønne pigespejdere. Men blandt de involverede fra KFUM og KFUK fandt man

alligevel, at samarbejdet var vaerdifuldt, og at spejderne også på forskellig måde havde
ydet en god indsats. - - Der er klart interesse for og energi til, at Julestuen skal fortsætte.

Den betyder også noget i relation til tradition og synlighed i lokalsamfundet, og handler

ikke udelukkende om stØrrelsen af overskud.

5) Behandling af indkomne forslag:

Forslag vedr.: Nyt fast punkt på dagsordenen til generalforsamlingen om tilskud til
Voksenarbejdet. lndsendt af Poul Møller Pedersen, Jesper og lnger Broberg {bilag}.
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Forslaget gav anledning til en laengere drøftelse, som også fremgår af pkt.4.1. - Poul Møller

P fremlagde 4 forskellige forslag til budget. - Der blev af andre nævnt underskudsgaranti

for Voksenarbejdet som en mulighed, men det blev af flere påpeget, at dette ikke ville

være hensigtsmæssigt. - Det blev også i forslaget fra udvalget nævnt som en mulighed, at

kontingent fra støttemedlemmer tilfalder voksenafdelingen, da støttemedlemmer for langt

størstedelen er medlemsgrundlaget ivoksenafdelingen (betalt støttemedlemskontingent i

ZOZ1 er iflg. regnskab 5.000 kr.). - Under diskussionen blev nævnt, at Voksenafdelingen bør

have et selvstændigt regnskab, som ved den årlige generalforsamling indgår med hovedtal i

foreningsregnskabet.

Det blev drøftet, at betaling pr. aften - p.t. 50 kr. pr. person - burde forhøjes til 75 kr. Der

blev talt både for og imod dette synspunkt.

På baggrund af diskussionen blev der af dirigenten konkluderet følgende forslag:

* Voksenafdelingen tildeles et beløb på 4.000 kr.i2022 (er ifremlagte budget).

* På baggrund af et konkret budget for kalenderåret (forud for året), fra Voksenafdelingen,

indarbejdes voksenafdeli ngen i foreni ngens samlede budget.

I forbindelse med budgetforelæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling,

tages der stilling til brug af foreningens midler, fordelt på de enkelte afdelinger og øvrige

aktiviteter, for det pågældende år.

* Voksenudvalget drøfter en mulig forhøjelse af betaling for den enkelte aften og

muligheder for PR/nye deltagergrupper.

Forslag blev enstemmigt godkendt.

6) Fastsættelse af kontingent 2023 os sodkendelse af budget for 2022 (bilasl:

Forslagene blev fremlagt af kasserer Jytte P.

Kontingent for - de 3 sidste kvartaler af - ?022 fastsættes uændret.

Forslag til kontingent 2023. Her foreslås, at kontingent for voksne over 30 år hæves fra 475

kr./år til 525 kr./år. - Desuden foreslås, at kontingent for stØttemedlemmer hæves fra 150

kr./år og L25 kr. for ægtefæller til 175 kr./år for alle, og altså uden ægtefælle-rabat.

Desuden bidrag til Trekante n for 7-79 årige og over 30 årige. Det har sammenhæng med, at

udgifter tilTeen-arbejde m.v. iTrekanten for unge efterskoleelever m.v. ikke kan

finansieres af noget almindeligt kontingent fra de unge.

Begge forslag kom til afstemning:

Alle kunne godkende kontingent for budget 2A22.

Vedr. kontingentforhøjelse i2023: Her stemte L7 for,l stemte imod og 2 undlod at

stemme.
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Godkendelse af kontingentforhøjelse skete med den tilføjelse, at generalforsamlingen
bemyndiger bestyrelsen til selv at afgørc, hvorvidt støtte til Trekantens teen-arbejde skal

finansieres med udgangspunkt i kontingent eller som et almindelig tilskud over budgettet.

7l Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Hanne Bærenholdt os lnger Møller Nielsen.
Begge modtager eenvalg (valget eælder for 2 år):

Begge blev enstemmigt genvalgt. - Bestyrelsen bemyndiges til at kunne indsupplere et
medlem, hvis et bestyrelses-emne findes, da bestyrelsen består af 4 medlemmer mod de 5
medlemmer, som er vedtægtsbestemt.

8) Valg af 2 suppleanter:

Da bestyrelsen ikke er fuldtallig, blev ingen suppleanter valgt.

9) Vals af 2 revisorer os valg af 1 revisorsuppleant (valget gælder for 1 år):

Niels Hørlyck og Anna Marie Christensen blev begge genvalgt.

Som suppleant genvalgtes Torben Lindskjold.

10)l lige år:

10.1. Fremsættelse af evt. forslas til La for KFUM oe KFUK i Danmark.

1O.2. Vals af til KFUM os KFUKs Landsmøde {if. for KFUM oe KFUK

iDanmark).

10.3. Opstillins af eW. kandidater til Hovedbestvrelsen.

10.4. Generalforsamlingen afgør bestvrelsens bemvndigelse til efter eeneralforsamlineen
at træffe beslutning angående punkterne 10.1-3.

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe ovennævnte nødvendige beslutninger.

La ndsmøde afholdes LL/ LL-LI / LL-22.

11) Eventuelt:

lnger oplyser om plakat fra en ukrainer, som foreningen har fået foræret (Folkekirkens

Nødhjælp)tilfordel for hjælp til Ukraine. Plakaten sælges til højeste bud - afgøres endelig
ved næste møde iVoksenafdelingen denT/4-22.

Fra KFUM og KFUK i Danmark er givet 130.000 kr. til Ukraine.

Der orienteres om, at der fortsat kan gives personlige gaver til sekretær-projektet under
Distrikt Trekanten og Distrikt Syd.

Jesper Broberg finder, at der bør være mere synlighed angående sekretæren/
foreningskonsulent fra sekretær-projektet. Han bør kunne hyres til enkelte mØdeaftener i

f.eks. voksenarbejdet. - Søren Damsbo gør opmærksom på, at foreningskonsulentens
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stillingsbeskrivelse alene går på børne-og teen-arbejdet. Der er langt færre sekretær-

ansættelser nu end for 25 år siden. Derfor må kræfterne koncentreres på det vigtigste.

Hanne Bærenholdt takkede alle foreningens ildsjæle. Og ikke mindst lnger som "er en gave

til KFUM og KFUK. lnger kan blive træt, men aldrig træt af" sagde Hanne.

Referat ved Jørgen Breindahl
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