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REFERAT af den ordinære GENERALFORSAMLING, afholdt 30. marts 2016.
Til stede var: Henrik Persson – Rene Thor Olsen – Jens Risum – Thomas Sørensen – Annie
Schmidt – Søren Bergquist – Kurt Mertins – Bjørn Danielsen – Jeppe Friborg og Vagn Christensen,
Altså i alt: 10 medlemmer
Formanden, Henrik Persson bød velkommen, og indstillede Kurt Mertins til dirigent. Kurt valgtes
uden modkandidat, og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, dagsordenen
godkendt, og generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
Dagorden:
1. Valg af dirigent: Kurt Mertins blev valgt.
2. Beretning om foreningens virksomhed: Formanden Henrik Persson aflagde beretning,
således:
Jeg vil starte min beretning med at sende varme hilsener til to af hovedbestyrelsens
medlemmer nemlig Børge Winther Nielsen der på grund af et særdeles uheldigt styrt fra et
stillads har været ukampdygtig i al det meget ben hur arbejde han i utallige år har været
involveret i. Børge er ved at komme ovenpå og derfor masser af varme hilsener her fra.
Ligeledes skal der lyde en stor og varm tak til Erik Nielsen fra spejderne der i år har valgt
at stoppe sit arbejde i hb og i husudvalget hvor han sammen med sin kone Karin har lavet
et kæmpestort og uegennyttigt arbejde igennem mange år. Mange tak.
Da hverken Børge Erik eller for den sags skyld undertegnede, er nye fremadstormende
bestyrelsesmedlemmer vil jeg også lige vende situationen generelt i hb. Det er oplagt at vi
er en bestyrelse præget af særdeles meget kompetence og erfaring og det betyder jo så
også at mange i hb efterhånden er kommet op i alderen. Så længe alle fortsætter er det jo
perfekt, men nok ikke specielt realistisk. Derfor har vi i de sidste par år haft fokus på at
finde ud af en måde hvorpå vi kan hverve nye og ikke mindst yngre
bestyrelsesmedlemmer. For et par år siden havde vi inviteret en god håndfuld af vores
yngste trænere ind til en snak om vigtigheden af CF og hvordan vi kunne få et
generationsskifte. Der kom mange gode ideer, men vores unge trænere er hårdt ramt af
træning for et ungdomshold, deres egen træning og karriere og studier ved siden af, så det
er ikke nemt at få nogen til at tage en ekstra tørn. Derfor holdt forretningsudvalget møde
mellem jul og nytår for at udstikke nye strategier for generationsskiftet. Vi er enige om at
de tiltag vi har i CF som hus lejr sekretariat med mere er services som alle i KFUM kan
drage nytte af og vi holder fast i disse. Vi er også enige om at det største problem stadig er
generationsskiftet. På denne baggrund besluttede vi at hente inspiration andre steder. Vi
har derfor indkaldt en række aktive mennesker der har erfaring i KFUM og som alle er i
fyrrene. Det kunne jo være de kunne give os inspiration og måske selv blive interesserede.
Problemet er jo et velkendt problem for mange bestyrelser landet over.
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Vores bestyrelse er som jeg sagde før på positivsiden særdeles kompetent og med meget
erfaring, noget vi drager stor fordel af med vores dialog med de kommunale folk, som vi
har et udmærket samarbejde med, men som også i 2015 var kendetegnet ved en nærmet
100 % udskiftning og dermed også en ny politik. De eneste der ikke er skiftet ud er de
lokale folk med Clas i spidsen og tak for det for uden dem ville det være total kaotisk. Vi
har haft det første møde med de nye kommunale folk og mødet gik godt og der var en god
dialog. Det er for tidligt at sige noget konkret om hvorvidt arbejdet bliver frugtbart. En ting
kan jeg endnu en gang undre mig over når jeg ser tilbage og når jeg ser i de tidligere
beretninger. Det er tydeligt at viljen til at inddrage de lokale bestyrelser i arbejdet er til
stede når det gælder små praktiske opgaver eller når det som tennisafdelingen har oplevet
det drejer sig om at give opgaver fra sig. Der hvor viljen i den grad mangler er når det
kommer til at inddrage brugerbestyrelserne i det overordnede arbejde især projektarbejdet
inden opgaver bliver vedtaget i borgerrepræsentationen. Dette gav sig tydeligst udtryk i et
møde CF havde arrangeret sammen med fodboldafdelingen i november måned.
Fritidsborgmesteren Karl Kristian Ebbesen var inviteret og kom og lyttede interesseret og
gav fodbold en vis forhåbning om en ekstra kunstgræsbane, men da jeg spurgte
borgmesteren om hvorfor man ikke inddrager brugerbestyrelserne inden ideer bliver til lov
var han meget lidt interesseret og meget lidt lyttende. Det er skræmmende og ikke på
nogen måde i orden på den måde at negligere og undertrykke bestyrelser fyldt med
mennesker der vil tage en tørn ekstra blot de får lidt respekt og lidt indflydelse. Indflydelse
får man altså kun hvis man er med i arbejdet op til en beslutning.
CFs næstformand Rene Thor Olsen har påtaget sig jobbet med at få træningstider i hallen
til at passe med de ekstra timer som Holbergskolen har fået krav på efter den nye
folkeskolereform. Det er noget af en opgave Rene er kommet på. Det er to forskellige
verdener der skal samarbejde meget tæt når man betragter Holbergskolen som den ene
part og KFUM som den anden. I KFUM regi har vi med møje og besvær fået det meste til
at gå op, men det har dog ramt nogle enkelte timer, således at træning enten er rykket til
senere eller er blevet beskåret. Jeg er derfor glad for at se at Københavns kommunes
skoleforvaltning har vedtaget at der kan ændres i skemaerne for de enkelte klasser på de
enkelte skoler. Det kan være nøglen, der kan løse problemet med skolens behov for at
have mange haltimer til rådighed som ikke nødvendigvis bliver brugt sammenholdt med
KFUMs behov for helt faste timer hver uge således alle ved hvad de har. En anden løsning
kan være at KFUM får del i de timer der vil være i den nye Lundehushal som skulle stå
færdig september 2017. Det bliver spændende at se tak for et flot arbejde Rene
Nå mok med sure opstød. Centralforeningens ejendomme huset her og lejren kører fint og
de problemer der måtte være bliver løst af kompetente folk. I år bliver tilsynet med huset
overtaget af Ben Hur ved Annie fra spejderne ved Erik og Karin fra forretningsudvalget en
rigtig stor tak til jer alle jeg glæder mig til samarbejdet med Ben Hur.
Finanserne ligger jo i trygge hænder hos hovedkasseren Jens Risum som endnu en gang
har haft en heldig hånd og lavet et flot resultat. Tak Jens og du vover på at trække dig
Vi har til generalforsamlingen revideret foreningens love således de er i trit med
udviklingen, men rettelserne er mindre og resultatet mere retvisende. Vi er i hb
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interesseret i at få ændret paragraf 16, der beskriver at vores formue i tilfælde af
foreningens opløsning tilfalder KFUMs idrætsforbund. Vi så gerne at formuen blev i vores
eget regi, men har endnu ikke fundet den rigtige modtager og den rigtige formulering.
Tak til Vagn Christensen for endnu et år med godt samarbejde. Vagn har bebudet sin
afgang fra posten som forretningsfører med udgangen af september måned. Det betyder
at Vagn lige når at have været ansat i ti år, tænk hvor tiden går. Reception og afsked vil i
høre nærmere om efter sommerferien.
3. Regnskabet 2015 til godkendelse:
Hovedkasserer Jens Risum (JR) fremlagde og gennemgik det udlevered årsregnskab for året
2015, der udviste et driftsresultat på godt + 81 t.kr., hvilket var ca. 90 t.kr. bedre end det
sidste år vedtagne budget.
Årsagen til dette bedre resultat skulle ses i lyset af bedre afkast på værdipapirerne samt en
bedre ekstern udlejning af Jægersprislejren end forventet.
Foreningens egenkapital er nu på i alt ca. 11,5 mio. kr., hvoraf ejendommenes værdier udgør
de ca. 7 mio. kr. (Lejren, ca. 1,5 mio.kr., HUSET, ca. 4,5 mio.kr. og Hjortekærgrunden, ca. 1
mio.kr.).
Efter gennemgangen konstaterede dirigenten, at Regnskabet godkendtes enstemmig med
applaus.
4. Indkomne forslag: Punktet blev udskudt til behandling efter punkterne 5 (fastlæggelse af
kontingent m.v.) samt punkt 6 (foreningens budget 2016) – se senere i nærværende referat!
5. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent for seniorer (o. 18 år) og fastlæggelse af
det årlige administrationsbidrag for ungdomsmedlemmer 13-18 år:
JR foreslog uændret kontingent og administrationsbidrag for året 2017, således:
SENIOR (o. 18 år): 100 kr.
UNGDOM (13-18 år): 20 kr. – begge pr. år, opkrævet ad 2 gange.
Satserne godkendtes enstemmigt.
6. Foreningens budget for året 2016, til godkendelse:
JR gennemgik det udleverede budget for året 2016, der udviste et driftsresultat på i alt minus
25 t.kr. – Et minus JR mente var i orden, al den stund underskuddet alene skyldes en
ekstraordinær udgiftspost på afsat 50 t.kr. til omkostninger (”dobbelt-løn” i en periode) i
forbindelse med Vagn Christensens bebudede ophør i forretningsfører-stillingen pr. 1.
oktober i år.
JR fortalte endvidere at man allerede havde fundet Vagns efterfølger, idet den hidtige
bogføringshjælper Eva Sehested Jensen, der har tilknytning til KFUMs Tennisklub har lovet
at ville tage over efter Vagn.
Alle øvrige delposter matcher de seneste års tal, såvel på indtægts- som på udgiftssiden.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
4. ”Tilbage” til pkt. 4: Indkomne forslag:
- Hovedbestyrelsen (HB) havde til generalforsamlingen fremlagt forslag om et par ændringer i
Lovene for KFUM Centralforeningen, således indeholdende:
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- Forslag om ophævelse (fjernelse) af pligten fra afdelingerne (vore 11 selvstændige
foreninger/klubber) om at udarbejde og tilsende hver deres årsbudgetter og årsregnskaber til HB’s
efterfølgende godkendelse.
- og i tilknytning hertil: Ophævelse af punktet på generalforsamlingerne om valg af 2 såkaldte
afdelingsrevisorer
- endvidere et forslag om at omgøre prg. 7 i lovene, omhandlende ”et medlemsblad”. Et sådant har
foreningen ikke haft i mange år! – I stedet foreslås paragraffen brugt til at omtale foreningens
hjemmeside (WEBsite), med en præcisering af, hvad denne hjemmeside skal indeholde, herunder
f.eks. regler omkring HUSET (Nøkkerosevej 25) og Jægersprislejren samt ”noget om det rent
administrative”
- Endelig forelå der forslag, ligeledes fra Hovedbestyrelsen om at ændre lidt i prg. 4 vedrørende
bestyrelsens sammensætning. Den eksisterende sætning: ”Det skal tilstræbes, at HB’s medlemmer
er bredt sammensat”, foreslås fjernet.
Og da ingen tilstedeværende ønskede at ytre sig i ovenstående anledning sattes forslagene under et
til afstemning.
Forslagene blev enstemmigt godkendt.
Forretningsføreren bedes ajourføre de nye Love, bekendtgjort på foreningens hjemmeside (VC).
7. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen:
”I lige år” (her: 2016) skal der vælges følgende poster:
- Næstformand (den nuværende Rene Thor Olsen var villig til genopstilling: - og valgt uden
modkandidat)
- Hovedkasserer (den nuværende Jens Risum var villig til genopstilling – og valgt uden
modkandidat)
- Et medlem (den nuværende Thomas Sørensen var villig til genopstilling – og valgt uden
modkandidat)
8. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:
1. suppleant: (den nuværende, Bjørn Danielsen var villig til genopstilling – og valgt uden
modkandidat).
2. suppleant: Den nuværende Børge W. Nielsen er forhindret, hvorfor HB havde indstillet
Annie Schmidt til denne post. Annie blev valgt, uden modkandidat.
9. Valg af foreningens revisor:
Den nuværende – i øvrigt mangeårige – revisor, statsaut.revisionsselskab GRANT
THORNTON, v. Statsaut. Revisor Carsten Mønster, blev foreslået – og valgtes enstemmigt.
10. Valg af 2 afdelingsrevisorer:
Punktet udgik, da lovændringerne tidligere var blevet vedtaget, således at man ikke
fremover skal vælge afdelingsrevisorer (se punktet: Lovændringsforslag).
11. Eventuelt:
Under dette punkt var ordet givet frit.
- Annie Schmidt, der for nylig var valgt til formand for CF’s HUSUDVALG var lidt usikker
på, hvorledes hun skulle forholde sig til sine forslag om nye regler m.v. vedrørende
vedligeholdelse m.v. i HUSET. Formanden HP lovede at tage sig af ”sagen” straks efter
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generalforsamlingen, således at overgangen fra ”de gamle husudvalgsfolk”, med Karin og
Erik Nielsen i spidsen til ”de nye”, nu med Annie Schmidt i spidsen, kommer til at foregå så
gnidningsløst og uproblematisk som muligt.
Endvidere stiller forretningsføreren, Vagn Christensen sig selvfølgelig til disposision i
nødvendigt omfang.
Der fremkom ikke yderligere, hvorfor dirigenten kunne konstatere Generalforsamlingen for
afsluttet – og overgav ordet til formanden Henrik Persson (HP) for en afsluttende
bemærkning. – HP takkede de fremmødte, og dirigenten for god og kvalificeret ledelse af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20.40
Referat udarbejdet af : Vagn Christensen, forretningsfører

------------------------------------------Berigtigelse:
Generalforsamlingens dirigent, Kurt Mertins bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående
referat:

---------------------------Dato:

---------------------------------------------------underskrift: (Kurt Mertins)

