
Referat fra generalforsamling i KFUM og KFUM I Herning tirsdag d. 15. 

marts 2022.  

 

Indledning v/Conny Ribberholt 

1. Valg af dirigent og referent v/ Poul Rabjerg  

Som dirigent foreslås Linda Thorkildsen. Valgt 

Som referent foreslås Anna Sjøgaard. Valgt 

 

Stemmeret – alle medlemmer der har betale skyldigt kontingent 

Der er indkaldt rettidigt. Generalforsamlingen er lovligt varslet.  

 

2. Mundtlig beretning fra bestyrelsen v/ Poul Rabjerg  

Henledt til det skriftlige referat. 

Bestyrelsen har arbejdet på forskellige tiltag, men det er ikke rigtigt 

kommet i gang. 

Nu arbejdes der med børnehøjskole. 

Dalende medlemskab. Et ønske om at Legegruppen(pt 8 familier) – bliver 
betalende medlemmer, og så giver vi dem et tilskud. De kommer 2 gange 

om ugen – mandag og onsdag. Vil gerne have Lind medlemmerne mere 

aktive. Godkendt årsberetning.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2021 v/Ulla 

Bergholt  

 

Regnskabet har kunnet rekvireres hos formand.herning@kfum-kfuk.dk 

 

Resultatopgørelsen:  

Fald på gaver på 10.000 kr. – primært pga. støttemedlemmer er droppet. 

Genbrugsbutikken 157.000 kr., mod 102.000 bl.a pga faldende lejeudgifter 

Lokaleomkostninger: Nye gardiner, gulvtæpper, lamper mv. Vi har fået 

covid-19 tilskud, som er brugt her. (180000 genbrugsbutik + 60000 Ind 

under jul)  

Balancen: 

Aktiver – værdipapirerne er steget. Der står en del penge i banken, skal der 

ses på det, så vi undgår negative renter.  

 

Reservekapitalen 

Valgt at lade hele beløbet blive stående/ingen udlodning 

 

Eli Jepsens legat - gennemgået 

 

Regnskabet er godkendt  

mailto:formand.herning@kfum-kfuk.dk


 

 

 

4. Arbejdsdrøftelse 

a. Hovedbestyrelsens arbejde og visioner v/ Camilla Bøgelund, Hovedbestyrelsen 

Punktet udgår pga. afbud fra Camilla Bøgelund 

 
b. Børnehøjskole v/ Linda Thorkildsen og Dorte Hougaard Madsen, 

udviklingskonsulent  
 

Dorte Hougaard Madsen som fortalte os om erfaringer fra andre byer som har 

opstartet børnehøjskole. 

Børnehøjskole opstart i Herning. KFUM og KFUK i Århus, Haderslev og Kolding er i 

gang, og her kan vi med fordel drage erfaringer fra. KFUM og KFUK i Skjern holder 
pt. pause. Arbejdes på opstart på Amager. 60 % af underviserne er ikke 

medlemmer i KFUM og KFUK. 

Fællesspisning er meget centralt. Højskoleemner: musik med undervisning af 
Tensinger, det glade køkken, fortællinger som livsfortælling/bibelfortælling, 

børnerapporter, noget kreativt. Alle undervisere er frivillige, det er ofte 
studerende. Vigtigt at have et hjørne med ”fortællemøbler” 

 

Hvor overlever KFUM og KFUK:  

Åbne for lokalsamfundet og inviterer indenfor 

Har fokus på børn og unge 

Har kvalitet i tilbuddene 

Er tydelige på aktiviteter og indhold 

Vi gør verden større for de mindste 

 

Vigtig med kvalitet, værdighed og nysgerrighed 

6-13årige børn, et højskoleforløb er 8 gange én gang om ugen. 

Holdene er på 10-12 børn 

1 gang om måneden mødes alle byer til børnehøjskolenetværk. 

  

Forestiller os at målgruppen er børn fra Brændgård/Porsvænget områderne 

Undervisere fra erhvervsskolerne 

Højskoleforstander- skal være kendt med KFUM og KFUK, måske en kirke- og 
kulturmedarbejder (kan evt. ”købes”) 

Det er aktiviteterne der skal bære det. 

Vi har pt 2 rum i foreningsbygningen, som ikke bliver brugt – kunne få nogen fra 
VIA til at hjælpe med at lave fortællemøbler/pynte.  

Samarbejde med efterskolerne, lederuddannelsesforløb 

Måske samarbejde med FDF, spejderne 

Der skal nedsættes en styregruppe – som skal mødes med de andre byer som er i 
gang.  Allan Bergholt og Linda Thorkildsen har meldt sig 

PR – er meget vigtigt, kontakt til kommunen, journalister.  



Økonomi er også vigtigt 

Ud på undervisningsstederne og fortæl om vores projekt 

Nogen der har et godt overordnet overblik 

Hvornår er det realistisk at starte op? Forår 2023 kan der startes et forsøg – og 

derefter opstart i efteråret 2023 

 

Referere tilbage til projektet med Søren, holde medlemmerne op på noget man 

har lovet at kunne hjælpe med. 

Vigtigt med besøg i de andre byer Århus, Kolding og Haderslev. Fyld en bus. 

 

Bestyrelsen og styregruppen arbejder videre med det.  

 

 

5. Indkomne forslag 

 

a. Fordeling af rentepenge v/ Poul Rabjerg  

 

Årets afkast er på 73.000 kr. Bestyrelsen foreslår, at hele beløbet geninvesteres. 

Vedtaget 

 

b. Fordeling af afkast fra Eli Jepsens Legat v/ Poul Rabjerg  

 

Årets afkast er på 1.800 kr. Bestyrelsen foreslår, at hele beløbet gives til KFUM og 

KFUK globale projekt i Cameroun og Sydafrika. Vedtaget 

 

c. Bestyrelsens bemyndigelse til §10 d v/ Poul Rabjerg  
 

Af vedtægterne fremgår følgende: § 10.  
I lige år: 

a. Fremsættelse af eventuelle forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.  
b. Valg af delegerede til KFUM og KFUK’s Landsmøde (jvf. Vedtægter for KFUM og 

KFUK i Danmark). 
c. Opstilling af eventuelle kandidater til Hovedbestyrelsen.  

d. Generalforsamlingen afgør bestyrelsens bemyndigelse til efter 
generalforsamlingen at træffe beslutning angående punkterne a-c.  

 
Bestyrelsen beder om generalforsamlingens bemyndigelse til selv at træffe 

beslutning angående punkterne a-c. 
 
Vedtaget 

 

 
 

 



6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget. 
 

 
 

Fastholdelse af kontingentsatser vedtaget 
 

Budgettet er gennemgået og godkendt.  

 
7. Valg af 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer & 2 suppleanter  

 
Der skal vælges 4 til 6 til bestyrelsen + 2 suppleanter  

Efter tur afgår:  
Birger Højhus  

Lene N. Hansen, valgt for et år.  
Poul Rabjerg  

Ulla Bergholt  
 

Følgende opstiller:  
Birger Højhus (Opstillet af bestyrelsen)  

Jens Moesgård Nielsen (Opstillet af bestyrelsen)  
Poul Rabjerg (Opstillet af bestyrelsen)  
Ulla Bergholt (Opstillet af bestyrelsen) 

De 4 opstilles for 2 år. 
Godkendt med klapsalver 

 
Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.  

Efter tur afgår:  
Ruth Johannesen Jens Moesgård Nielsen  

Følgende opstiller:  
Ruth Johannesen (Opstillet af bestyrelsen) 

Ruth godkendt som suppleant 
 

 
 



8. Valg af 2 revisorer  
Efter tur afgår: Jens Erik Ager og Kjeld Nørgaard  

Følgende opstiller:  
Jens Erik Ager (Opstillet af bestyrelsen) 

Kjeld Nørgaard (Opstillet af bestyrelsen) 
Godkendt med klapsalver 

 
9. Behandling af forslag til vedtægtsændringer  

Intet.  
 
10. Eventuelt  

Brændgårdscenteret har 50års jubilæum til august. 
Liv i børnedisco igen, godt 30 børn var mødt op sidste gang.  

Børnesommerlejr på Nr. Nissum Efterskole til efteråret. 
Henvendelse fra landskontoret. Børnefestival i Snejbjerg til efteråret, mangler 

nogen til talentfabrikken.  
 

 
Generalforsamlingen afsluttes med en bøn og fællessang v/Birger Højhus 

 

 

 

 


