
Referat fra stormøde i KFUM og KFUK i distrikt Trekanten  

tirsdag den 29. oktober 2019 på KFUM og KFUK, Dalbygade 31, 6000 Kolding 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Per Bhutho fra Vejle blev valgt som dirigent 

Steen Thomsen fra Horsens blev valgt som referent 

Karin og Henrik blev valgt som stemmetællere 

I referatet fra det ekstraordinære stormøde var der noget uklarhed i referatet vedr. punktafstemninger. 

Siden mødet har det koordinerende udvalg undersøgt de gældende vedtægter vedrørende de økonomiske 

for frivillige medarbejdere og her fremgår det af paragraf 9 at ingen i organisationen hæfter personligt for 

de forpligtigelser, distriktet pådrager sig. Derfor refunderes den tidligere kasseres udlæg for distriktet. 

Stormødet den 29. oktober 2019 vedtog, at der tilbagebetales 63.000,- til dækning af den tidligere 

kasserers udlæg. Dette blev håndsoprækning enstemmigt vedtaget og sagen anses derfor at være afsluttet. 

Dagsordenen blev godkendt – dog burde det reviderede regnskab have været vedlagt. Det koordinerende 

udvalg skal fremover huske at vedlægge det reviderede regnskab. 

2. Beretninger om distriktets arbejde fra udvalg og lejre ud fra fokus på ”største succes, udfordring og 

ideer/tanker om fremtiden” 

Der blev aflagt beretninger fra:  

- formand Viktor Lindholm Jacobsen – Se vedhæftede 

- Teenudvalget 

- Efterårslejr på Lyngsbo med 83 deltagere 

- Børnesommerlejr på Skaastrup Strand   

- Teenudvalg 

- Ungeudvalg, der har haft nogle gode arrangementer og der dukker 20-30 op til hvert arrangement. 

- Arbejdsgiverudvalget for distriktskonsulenten 

- Konsulentprojektets økonomiudvalg. Regnskab vedlagt 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet er vedlagt og blev godkendt. 

4. Arbejdsdrøftelse om foreningslandskab og distriktsaktiviteter 

Hvorfor skal vi opfinde den dybe tallerken alle steder. Henrik Videbæk kan formidle, hvad der lykkedes 

rundt om til de øvrige foreninger. Brug Henrik og hinanden. 

Et godt eksempel er en pigegruppe der opstod i Hedensted, hvor Henrik Videbæk var fødselshjælper. 

En legestue opstod af et par mødre og nu er der mellem 20-30 der mødes hver mandag formiddag. 

Gør brug af distriktets nyhedsbrev og hjemmeside.  

Teenevents rundt om i distriktet blev rost og gør hinanden bedre. 

Det samme med distriktets lejre der samler og gør hinanden bedre. 

  



5. Indkomne forslag 

Forslag 1 om forlængelse af projekt konsulent og kontrakt 

Kontakten med Henrik Videbæk udløber til august 2020. Henrik skal vide hvorvidt vi forlænger i januar 

2020.  

Stormødet vedtog at forlænge projektet i 3 år og arbejdsgiverudvalget og udvalget for projektet økonomi 

arbejder videre med forlængelse af projektet. 

Stormødet udtrykte tilfredshed med det hidtidige arbejde og ønsker at linjen skal fortsætte, men giver 

arbejdergiverudvalg og det koordinerende udvalg frie tøjler til at justere kursen. 

Blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag 2 om ændring af procedure omkring bankkonti 

Distriktets set-up med bankkonti udformes således, at transaktioner over bagatelgrænser kræver 

godkendelse af både kassereren og formanden, der begge skal have adgang til at se konti, saldi og 

posteringer. 

Blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af medlemmer til distriktets koordinerende udvalg.  

Kristian Thisgård – Ikke på valg 

Brian Jørgensen – Ikke på valg 

Viktor Lindholm Jacobsen – På valg, men genopstiller ikke. 

Lars Lomholt blev valgt enstemmigt uden modkandidater. 

7. Sammensætning af distriktets øvrige udvalg 

Det blev besluttet at fortsætte med samme udvalgsstruktur og at det er selvsupplerende udvalg. Er der 

problemer med at finde udvalgsmedlemmer henvender udvalget sig til det koordinerende udvalg. 

8. Fremlæggelse af budget til vedtagelse 

Kassereren fremlagde budgettet. Indtægtsposten ”gavedonationer” hæves fra 10.000,- til 20.000,- 

Udgiftsposten ”aktivitetsudgifter” blev hævet fra 20.000,- til 30.000,- Herefter blev budgettet vedtaget. 

Vedlagt tilrettet budget. 

9. Valg af revisorer 

Søren Damsbo og Kim Meldgaard Andersen blev genvalgt  

10. Eventuelt 

Kristen Thisgaard takkede på distriktets vegne den afgående formand Viktor Jakobsen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede stormødet 

 

Bilag:  

Regnskab for distrikt trekanten 2018-2019 

Budget for distrikt trekanten 2019-2020  

Regnskab for konsulentprojekt 2018 

Formandsberetning 


