KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

Tlf. 39 69 43 75

24. november 2016
REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, torsdag den 24. november 2016:
Deltagere: Henrik Persson (HP) – Jens Risum (JR) - Flemming Gutheil (FG) – Thomas Sørensen
(TS) – Karin Nielsen – Gunner Jensen (GJ) -Søren Bergquist (SB) – Jeppe Friborg (JF) – Christina
Thrane (CT) samt Eva Sehested (ES).
Afbud: Rene Thor Olsen – Erik Ørnskov – Philip Schwartz. – Bo de Fries.
Fraværende: Bo Nytofte – Bent Lind.
Indledningsvist blev Christina Thrane budt velkommen i HB af formanden. Hun er fremover
Håndbolds repræsentant samtidig med at hun har påtaget sig at stå i spidsen for Husudvalget.
Dagsorden:
1. Referater: (HBmødet den 28. september 2016)
Godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi:
JR orienterede om at det fortsat ser pænt ud. Der kan forventes et lidt bedre resultat end det
budgetsatte, primært på grund af større afkast fra værdipapirerne end forventet.
Udgifterne følger stort set det budgetterede.
3. HUSET:
- CT er i gang med at få samlet en gruppe til Husudvalget. Fra Fodbold har Stine Trampe
Broch og Mette Frandsen tilbudt at indgå, ligesom Stine Witt fra Håndbold er klar.
- CT er ligeledes i gang med at få et overblik over presserende opgaver og der planlægges
en arbejdsweekend i foråret. Datoen er endnu ikke fastlagt.
- CT bad om, at henvendelser om mangler ved huset tilsendes hende via mail eller SMS.
4. LEJREN:
- Udlejningerne for 2016 er nu slut, og alt har fungeret uden de store problemer. Eva har
holdt møde med Tilsynet i forbindelse med de ændrede rutiner.
- Og de foreløbige (ca. 25) udlejninger i år 2017 ser ud til stort set at få samme omfang
som i de seneste år (ca. 45 udlejninger i alt, heraf ca. 15 til interne lejre).
- Reparationen af de opståede huller i kunststofbanens belægning er udført. Virklund
Sport har sendt tilbud på en ny overfladebelægning til senere udførsel for ca. 150.000 kr.
Da lejrens økonomi isoleret set ikke kan bære denne udgift, overvejes det at sende
ansøgning til fonde i det nye år.
- HP erindrede om at vore interne lejere skal huske at give besked om evt. aflysninger så
tidligt som muligt af hensyn til mulig genudlejning.
- Vi overvejer en generel lejeforhøjelse fra 2018.
5. Administrationen/Hjemmesiden:
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Hjemmesiden trænger til et generelt løft, og HP har taget initiativ til ny løsning. Det blev
aftalt, at HP, GJ og ES arbejder videre. HP har bolden.
Det blev foreslået helt at nedlægge den gamle fastnettelefon i CF (39 69 43 75). GJ
gjorde opmærksom på, at vores internetforbindelse er tilknyttet dette nummer, så
løsningen skal tage højde for det. GJ og ES finder en god løsning.
Den ændrede åbningstid på kontoret har ikke givet problemer, og der er praktisk taget
ingen henvendelser. Derfor ændrer vi det fra 2017 til kun at være kontortid efter aftale.
Eva kan dog altid fanges via mail (eva@kfum-kbh.dk) eller på telefon: 27 64 09 54).

6. Nyt fra udvalgene:
- Brugerbestyrelsen fungerer særdeles utilfredsstillende. Kommunens folk informerer ikke
om selv væsentlige ændringer (f.eks, nyt låsesystem), og det er opfattelsen, at den
interne kommunikation i forvaltningen er dårlig. HP udfærdiger udkast til klagebrev fra
HB straks i det nye år.
7. Afdelingerne:
Fodbold (v/TS):
- de månedlige kontingentbetalinger fra medlemmerne giver fortsat problemer.
- Den nye minikunststofbane er færdig og taget i brug, men der mangler lidt oprydning.
- Der var kommet et tilbud om fyrværkerisalg, men afslag pga. sikkerhedskrav.
Håndbold (v/FG):
- 1. hs. ligger i den nederste halvdel, 1.ds. lidt under toppen. Ungdom klarer sig rigtig
godt. U-16 og U-18 hos pigerne (holdfællesskab med HIK) blandt landets bedste.
- Har samarbejde med HRØ om skolehåndbold.
- Har rigtig mange unge frivillige.
Spejd.Bispebjerg (v/SB):
- Arbejder den påtænkte hytteudvidelse og har fået tilsagn fra Klubhuspuljen.
- Der undersøges om anlæggets WIFI forbindelse kan benyttes hos spejderne. GJ hjælper.
- Har 75 års fødselsdag i 2017.
DDDK (v/GJ):
- Har deltager i et arrangement i Malmø under pavebesøget.
- Har fortsat opgaver på Det Kgl. Teater, hvilket skæpper godt i kassen, men omfanget i
næste sæson er uvist.
- Har planer om en Europatur i sommeren 2017.
Tennis (v/JF):
- Pt. er det lavsæson. Intet damehold, mens herrerne klarer sig godt indendørs.
- Der arbejdes fortsat med planer om en tennishal i Emdrupparken. HP m.fl. påpegede, at
den skal kunne tilgodese hensynet til vores andre idrætter. Der var enighed om, at
projektet skal vendes på HBs bord, inden det præsenteres for Kommunen.
8. Eventuelt: Intet at referere.
ref.:JR/ES

