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Referat af Generalforsamling, afholdt den 23. marts 2015 kl. 19.30 i HUSET.
Til stede:

11 medlemmer (heraf 9 HBmedlemmer + dirigenten + referenten)

Formanden, Henrik Persson (HP) bød velkommen og indledte mødet med en lykønskning til
HBmedlemmet Karin Nielsens 70 års fødselsdag.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
HP foreslog på hovedbestyrelsens vegne valg af Poul Damgaard (PD), som valgtes uden
modkandidater.
PD konstaterede generalforsamling for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig ifølge lovene, og
overgav herefter ordet til HP, for
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed:
Ser man på 2014 med idrætspolitiske briller, ja så kom der fra både DIF og fra flere
specialforbund skræmmende tal, der viser at deltagelsen af børn og unge i
idrætsforeninger er for stærkt nedagående, i både badminton og håndbold er der tale om
alarmerende tal. Det viser sig at det bliver sværere og sværere at fastholde unge i idrætten
med mindre de er på et absolut eliteniveau. OG det er jo ikke rare udsigter for
idrætsverdenen og for KFUM eller er det. Nej selvfølgelig er det ikke godt, men på trods af
de dystre prognoser og på trods af de kolde tal ja så viser det sig at vi her i KFUM formår
at holde fast i rigtig mange unge også de unge der ikke lige ligger til en strålende
landsholdskarriere. Det betyder at medlemstallet for fx håndbold her i KFUM er svagt
stigende på trods af det er uhyggeligt faldende i resten af de københavnske klubber. Jeg
kan ikke umiddelbart redegøre for præcis hvorfor det er sådan, men jeg kan i hvert fald
give et par bud: KFUM har gennem mange år satset på at have veluddannede ledere og
trænere, som vi selv uddanner i KFUM Idræts regi, vi lægger også vægt på andet end
antallet af sejre, vi værner om vigtige begivenheder som fælles ture for ungdomshold,
sommerlejre, bankospil og meget andet, og ikke mindst giver vi vores børn og unge en
følelse af at være med og være en vigtig del af kæden uanset om du er topscorer på
førsteholdet eller bare er med på tredjeholdet fordi det er sjovt og der er gode kammerater.
Det er i en generel krisesituation som denne vi skal ranke ryggen og være stolte over at
være KFUMere.
Oven i de dystre prognoser er der så i 2014 yderligere kommet den udfordring for hele
idrætsverdenen at den nye folkeskolelov træder i kraft. Loven indebærer at eleverne er i
skole til klokken 16 – et kæmpeproblem for alle foreninger rundt om i foreningsdanmark.
Konkret betyder det her i KFUM at vi er nødsaget til at finde en ny timefordeling således
der bliver plads til Holbergskolen i hallen frem til klokken 16. Vi er i fuld gang med
forhandlinger med Holbergskolen, men det er ikke til at sige konkret endnu hvordan det
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kommer til at se ud. Vi håber fra Centralforeningens side at vi får en løsning vi alle kan
leve med og at de timer som Holbergskolen beder om rent faktisk også bliver brugt. Rene
Thor står i spidsen for forhandlingerne så det er jeg helt tryg ved.
I september havde Rene og jeg inviteret unge ledere til et inspirationsmøde om hvad vi
kan gøre for at gøre CF mere synligt, ja skulle vi overhovedet have CF. Det blev et
spændende møde, der som det første punkt har resulteret i at vi foreslår kontingentet til Cf
nedsat. Derudover var der mange spændende ideer, som jeg har i foråret tager fat på at
konkretisere sammen med de unge.
CF besiddelser altså huset og lejren fungerer efter hensigten. Begge steder har der været
tyverier, således at vi her i huset har været nødt til at anskaffe alternative møbler der ikke
er så attraktive set fra en tyvs synspunkt. På lejren havde vi et forsøg på tyveri af de 5000
liter fyringsolie. Til alt held kom Sanne og Henrik samme fredag aften op på lejren,
opdagede tyvene og fik tilkaldt vores opsynsmand og politiet og på den måde forhindret
tyveriet. Tak til sommerlejrudvalget og tak til Erik og Karin for stort arbejde i husudvalget.
Også en stor tak til Torben Eliassen vores opsynsmand på lejren for et rigtig godt
samarbejde.
Jeg startede beretningen med at fortælle at vi på trods af udviklingen klarede os rigtig godt
det samme er tilfældet på det økonomiske plan. På trods af at vi har haft tyverier, på trods
af at vi er kuponklippere, på trods af at de økonomiske konjunkturer ikke er lige gode hele
tiden så er det lykkedes Jens at få lavet et rigtig flot regnskab og tillykke med det.
Inden jeg helt slutter skal jeg lige huske at sige endnu et stort tillykke til vores
forretningsfører Vagn Christensen der i år har modtaget DIF æresnål for et livslangt
arbejde i KFUM regi, i KBU regi og i DIF regi – fuldt fortjent og stort tillykke og tak for et
godt samarbejde i året der er gået
Med disse ord slutter jeg beretningen
-------------------------------Herefter satte dirigenten beretningen til debat:
Børge Winther Nielsen efterlyste forslag fra ”unge-gruppen” vedrørende foreningen fremtid, samt
selvstændige arrangementsinitiativer fra CF’s side – f.eks. i lighed med det nys afholdte ”BenHurarrangement” under emnet ARV & TESTAMENTE med Niels Kahlke som indlægsholder.
Til dette replicerede HP, at der endnu ikke var sat endelige aktiviteter på tapetet vedrørende ”de
unges” ønsker, men at arbejdet i gruppen fortsætter med blandt andet næste møde lige efter påske i
år. Og hvad angik fællesarrangementer i CF-regi, var der p.t. ingen aktuelle planer, og ej heller
budgetsat noget – men hvis nogen havde emner/ideer var man villige i Hovedbestyrelsen på at se på
ideer m.v. – Kom blot frem med ideer/ønsker!
BERETNINGEN BLEV HEREFTER – med akklamation – TAGET TIL EFTERRETNING.

KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

Tlf. 39 69 43 75

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2014 til godkendelse:
Hovedkassereren, Jens Risum (JR) gennemgik det udleverede årsregnskab, der udviste et
driftsoverskud på godt 60 t.kr. i modsætning til det budgetterede underskud på 10 t.kr.
Forbedringen i forhold til budgettet skyldtes primært lidt flere finansielle indtægter (herunder en
forsikringsudbetaling vedrørende tyveri i HUSET) og et væsentlig mindre forbrug af udgifterne til
HUSET. JR udtrykte yderst tilfredshed med regnskabets resultat.
Efter gennemgangen åbnede dirigenten op for evt. kommentarer og spørgsmål til regnskabet.
Der fremkom ingen bemærkninger – hvorefter regnskabet enstemmigt blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der forelå ingen forslag – hvorfor dirigenten straks gik videre til næste punkt:
5. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent og administrationsbidrag:
JR foreslog på Hovedbestyrelsens vegne kontingent- og administrationssatserne for året 2016 til
følgende:
- for de 13-18årige: 20 kroner pr. år (samme som tidligere)
- for de over 18 årige: 100 kroner pr. år (hvilket er en nedsættelse fra de tidligere 120 kr. –
begrundet med blandt anden den mindre
renteudgift til HUSETs prioriteringsydelse
efter omlægningen af realkreditlånet)
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
6. Forelæggelse af foreningen budget for 2015 til godkendelse:
JR gennemgik det af Hovedbestyrelsen udarbejdede budget for indeværende år – der udviser et
forventet driftsunderskud på i størrelsesordenen 7 t.kr.
Budgettet blev uden bemærkninger enstemmigt vedtaget.
7. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen:
På valg var følgende poster at besætte:
FORMAND: Henrik Persson
- blev enstemmigt valgt – uden modkandidater!
2 menige medlemmer: FLEMMING GUTHEIL & KARIN NIELSEN – begge valgt, uden
modkandidater.
8. Vakg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:
1. suppleant: Bjørn Danielsen – blev enstemmigt valgt!
2. suppleant: Børge W. Nielsen – blev enstemmigt valgt!
9. Valg af revisor:
Foreningens revisor har gennem en årrække været GRANT THORNTON, der foresloges til
genvalg. GRANT THORNTON genvalgtes.
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10. Eventuelt:
Intet nævneværdigt fremkom.
Generalforsamlingen blev hævet ca. kl. 20.10 – og dirigenten takkede forsamlingen for god ro
og orden – ligesom den genvalgte formand HP takkede PD for vanlig god ledelse af
forhandlingerne.
Ref.: Vagn Christensen (VC)

Efter generalforsamlingen blev de fremmødte Hovedbestyrelsesmedlemmerne enige om at
mødes for første gang, ONSDAG DEN 29. APRIL kl. 19.00 i HUSET.
VC indkalder på vanlig vis til mødet.

