KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

Tlf. 39 69 43 75
28. februar 2017

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, tirsdag den 28. februar 2017
Deltagere: Henrik Persson (HP) – Rene Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) - Flemming Gutheil
(FG) – Thomas Sørensen (TS) – Jeppe Friborg (JF) – Anne Marie Christensen mødte for Bo
Nytofte samt Eva Sehested (ES).
Afbud: Christina Thrane – Gunnar Jensen – Søren Bergquist – Philip Schwartz – Karin Nielsen.
Fraværende: Bo de Fries – Erik Ørnskov – Bent Lind.
Dagsorden:
1. Referater: (HBmødet den 17. januar 2017)
Godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi:
- JR gennemgik udkast til CFs regnskab for 2016. Samlet set et flot regnskab, dels pga.
større afkast fra værdipapirerne end forventet, og dels mindre forbrug på hus og lejren.
- Sagen vedr. CFs Fond hos Civilstyrelsen er uafsluttet.
- Budgetudkastet for 2017, som udviser et minus på 58, blev gennemgået og godkendt.
Hvis vi mod forventning igen i år får overskud, kan en tilbagebetaling af CFkontingentet blive aktuelt.
- En ansøgning fra Borggruppen om støtte til deltagerne på sommerens lejr blev drøftet. I
betragtning af spejdernes minimale brug af CFs services besluttedes en bevilling på
3.000 kr. – selv om idrætsafdelingerne ikke modtaget støtte til tilsvarende rejser og ture.
3. HUSET:
- Det nye husudvalg er kommet rigtig godt i gang. Der blev afleveret ansøgning til
klubhuspuljen, hvor der søges om ca. 240.000 kr. til bl.a. renovering af badeværelserne.
Der er endnu ikke modtaget svar.
- Desuden vil udvalget indbyde til en arbejdsdag i foråret, datoen er endnu ikke fastlagt.
4. LEJREN:
- Den omfattende vandskade er under udbedring. Efter lidt tovtrækkeri lykkedes det at få
forsikringen til at betale for udbedring af skaden. Pigesovesalen er totalt ryddet, så de
nødvendige reparationer kan udføres. Drengesovesalen skal heldigvis ikke renoveres.
Det er endnu uvist, hvor meget det kommer til at influere på forårets udlejning, men
sagen følges tæt. HP og ikke mindst den tilsynsførende har været til stor hjælp, og vi har
påskønnet hans indsats.
- HP afsender nu en fondsansøgning med henblik på finansiering af den påtænkte
renovering af kunststofbanens belægning.
5. Timefordeling i Emdruphallen
Det blev besluttet, at timefordelingen i sæson 2017/18 fortsætter uændret.
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6. Administrationen/Hjemmesiden:
- Opgraderingen af CFs hjemmeside er snart færdig, og er nu tilgængelig på KFUMKBH.DK. Der er etableret en kalender for både Huset og Sommerlejren. ES og GJ får
taget de sidste redaktionelle tilretninger.

7. Generalforsamlingen d. 29/3-17 kl. 19.00
Forberedelserne er godt i gang og indkaldelsen er udsendt. Vagn Christensen bliver
dirigent.
8. Nyt fra udvalgene:
- Der var pænt fremmøde, dog manglede Holbergskolen igen.
- Brugerbestyrelsen afholdt møde d. 23/2, hvor vi havde lejlighed til at fremføre de
problemstillinger, som vi fortsat oplever. Kommunen havde inviteret en politibetjent,
som orienterede om hvordan samarbejdet med dem bedst kan fungere, specielt i relation
til de negative oplevelser.
- Slaatorn orienterede om deres opgavemæssige opdeling, så vi bedst muligt kan
kommunikere med rette vedkommende. Det forekommer dog fortsat at være ret
bureaukratisk.
- FG fører fortsat en mangelliste, det skal dog bemærkes, at en pæn del af de 38 punkter
nu er blevet afhjulpet.
- Det blev oplyst, at Lundehushallen forventes færdig i løbet af 2017.
- Tennisklubbens forslag om en ekstra hal i Emdrupparken blev kort drøftet. Slaatorn
påpegede at Kommunens medvirken bliver vidt forskellig afhængig af om vi selv eller
kommunen skal være bygherre.
- Debatten på HB-mødet koncentrerede sig om hvorvidt det skal være en ren tennishal,
som tennis i givet fald selv vil forsøge at lade finansiere. Alternativet er en multihal, som
kan bruges af mange andre afdelinger, men ikke så godt til voksentennis. Et andet
centralt problem er hvor en hal kan placeres under hensyntagen til både lovkrav og
eksisterende fodboldbaner.
- For at komme videre med undersøgelserne blev det aftalt, at Tennis kan kontakte
Slaatorn for at præsentere Tennis’ planer og få råd og kommentarer. Der blev dog
samtidig understreget, at en foreslået placering af en hal skal godkendes på HBs bord,
når det kommer så vidt. Der er således ikke vedtagen nogen placering eller godkendt
nogen start på et evt. halbyggeri.
9. Afdelingerne:
- Det blev besluttet at dette punkt ikke længere refereres, medmindre der udtrykkes
specifikt ønske om det.
10. Eventuelt:
- Intet af referere.
ref.:JR/ES

