KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

Tlf. 39 69 43 75
16. januar 2017

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, mandag den 16. januar 2017
Deltagere: Henrik Persson (HP) – Rene Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) - Flemming Gutheil
(FG) – Thomas Sørensen (TS) – Karin Nielsen – Søren Bergquist (SB) – Jeppe Friborg (JF) – Bent
Lind (BL), Merete Kampmann mødte for Bo Nytofte samt Eva Sehested (ES).
Afbud: Christina Thrane – Gunnar Jensen.
Fraværende: Bo de Fries – Philip Schwartz – Erik Ørnskov.
Dagsorden:
1. Referater: (HBmødet den 24. november 2016)
Godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi:
JR orienterede om at det tegner til et ekstraordinært godt regnskab for 2016, dels pga. større
afkast fra værdipapirerne end forventet, og dels mindre forbrug på hus og sommerlejr.
JR orienterede desuden om en henvendelse fra Civilstyrelsen, som ved en stikprøvekontrol
har påpeget, at vi ikke er berettiget til at modtaget fondens afkast til foreningen drift i
henhold til fundatsen. Advokat Niels Kahlke bliver nu inddraget i problemet.
3. HUSET:
Det nye husudvalg afholdt første møde d. 12/1 med deltagelse af HP og JR. De har en række
ideer til påtrængende opgaver, som bør løses. De foreslog at vi søger klubhuspuljen, hvor
man kan få store beløb, således at bl.a. badeværelserne kan renoveres. Der er frist for
ansøgninger d. 31/1, så opgaven haster.
Desuden ønsker de, at alle henvendelser til udvalget vedr. mangler sendes elektronisk til
formanden: SMS på 26213170, eller mail: christina.thrane@gmail.com.
4. LEJREN:
- Der er desværre sket i stor vandskade på lejren i sidste uge. Et vandrør over sovesalene
er blevet frostsprængt, og der er løbet ca. 235 kubikmeter vand ud på gulvene og i
kælderen. Taksatoren har godkendt skaden til dækning og affugtere er blevet opstillet.
Næste skridt er en vurdering af en fugtspecialist, hvorefter der laves aftaler med
håndværkere nu. Men der kommer til at gå lang tid, før den er klar til udlejningsbrug.
Fastelavnslejren er aflyst, HP og ES følger udviklingen, og orienterer relevante parter.
- HP har klargjort en fondsansøgning med henblik på finansiering af den påtænkte
renovering af kunststofbanens belægning.
5. Administrationen/Hjemmesiden:
- Den aftalte opgradering af CFs hjemmeside er snart færdig, og designet således, at ES
selv kan redigere i den.
- Fra nytår ophørte den faste kontortid, og vi kan med tilfredshed konstatere, at der ikke
har været problemer i den anledning.
Eva kan dog altid fanges via mail (eva@kfum-kbh.dk) eller på telefon: 27 64 09 54).
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6. Generalforsamlingen d. 29/3-17 kl. 19.00
På valg er: HP, KN og FG. Desuden suppleanter (Bjørn Danielsen og Annie Schmidt).
7. Nyt fra udvalgene:
- Brugerbestyrelsen fungerer fortsat utilfredsstillende. Det var planen, at vente med at
afholde et næste møde til sidst i marts, men på grund af utallige uløste problemer blev
det aftalt, at HP kontakter Slaatorn med henblik på et møde i løbet af en måneds tid.
- FG har ajourført en mangelliste, som nu igen er oppe på ca. 35 punkter. Det er et særligt
problem, at den vagtmandsløse ordning har medført, at der nærmest er frit slag for
narkohandel o.l. på området. Det giver stor utryghed blandt medlemmerne. FG
udfærdiger et notat til HP til brug for dialogen med Slaatorn.
8. Afdelingerne:
Fodbold (v/TS):
- Vintertræningen er kommet godt i gang. 1. holds træneren stopper til sommer.
Håndbold (v/FG):
- Det går ganske godt i alle afdelingerne: U-16 piger spiller i den højeste rækker.
- Klubben har været med i to forskellige indslag i TV 2 i sidste uge.
Spejd.Bispebjerg (v/SB):
- Hytteudvidelse afventer byggetilladelse, regner med at kunne starte til april.
- Deltager i landslejren i Sønderborg med ca. 30 spejdere.
Spejd. Borggrp. (v/BL):
- Den årlige juletur havde 65 deltagere, hvilket gav pladsproblemer. Fik foræret et stort
telt, så udfordringen blev løst super godt.
- Regner med at sende 33 deltagere til landslejr i Sønderborg til sommer.
Tennis (v/JF):
- JF havde fremsendt et oplæg til etablering af en tennishal (skønsmæssigt til 8-10 mio.),
som blev kommenteret. Der blev erindret om det tidligere udarbejdet projekt for en
multihal, som ville give en mere fleksibel anvendelse. Ligeledes blev det nævnt, at
placeringen af hallen er af afgørende betydning, dels pga. byggelinjer og dels for
anlæggets øvrige brugere. FG sender de gamle tegning mv. til JF til inspiration.
- For at orientere Forvaltningen om et evt. byggeri, blev det aftalt at HP får det med på
dagsorden til det kommende møde med Slaatorn.
9. Eventuelt:
- KN anmodede om, at man efter brug fjerner opstillede net, da ingen andre gør det. Især
et problem efter de sene aftentimer.
ref.:JR/ES

