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29.september 2016 / VC
REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Jægerspris på lejren, onsdag den 28.
september 2016:
Deltagere: Henrik Persson (HP) – Flemming Gutheil (FG) – Thomas Sørensen (TS) – Karin
Nielsen -Philip Schwartz (PS) -Søren Bergquist (SB) – Bo Nytofte (BN) – Bent Lind - Vagn
Christensen (VC) samt Eva Sehested (ES).
Afbud: Rene Thor Olsen (RTO) – Jens Risum (JR) - Gunner Jensen (GJ) – Pernille Follmann (PF)
Fravær: Jeppe Friborg (JF) – Erik Ørnskov (EØ)
Inden det egentlige mødes start blev den nye administrator, Eva Sehested præsenteret for
deltagerne, ligesom den afgående, Vagn Christensen takkede for den fine reception HB havde
afholdt i anledning af sit 10 års jubilæum den 1. september d-å.
Endvidere fortalte BN, at Børge W.Nielsen trods meldingen om det modsatte, alligevel ikke var i
stand til at deltage i dag. Børge var blevet indlagt på hospitalet på grund af en forværret generelt
tilstand.
Dagsorden:
1. Referater: (HBmødet den 2. maj 2016)
- FG påpegede under afsnit 7 (CF’s fremtid), at han IKKE deltog i omtalte møde.
2. Økonomi:
VC fortalte i JR’s fravær at økonomien generelt ser pæn ud. Der kan forventes et lidt bedre
resultat end det budgetsatte, primært på grund af større afkast fra værdipapirerne end
forventet.
På indtægtssiden må der desværre konstateres en negativ difference – sandsynligvis på
grund af for højt indregnede medlemstal i de enkelte foreninger/afdelinger, ligesom lejren
ikke forventes at nå helt op på det budgetterede.
Udgifterne følger stort set det budgetterede.
3. Orientering vedrørende københavns kommunes tilskud til foreningerne:
FG fortalte i korte træk, at de besparelser som var i udsigt for år 2017 og fremover en af de
nærmeste dage vil blive ”taget af bordet” af Kultur- og Fritidsudvalget.
Det drejer sig for det første om den påtænkte brugerbetaling af hvert medlem over 25 år,
men i endnu højere – og vigtigere – grad om fratagelsen af FOS-tilskudende til børn og
unge, der ikke har bopæl i Københavns Kommune.
”Til gengæld” har man – som tidligere omtalt – overdraget vedligeholdelsen af
Tennisbanerne til de enkelte foreninger, hvilket for ”vores” tennisklubs vedkommende har
fungeret ok allerede her i år. Det tilskud man får, modsvarer nogenlunde de udgifter
tennisklubben har haft.
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Den påtænkte besparelse på hele Kultur- og Fritidsudvalgets budget – på i alt ca. 46 mio. kr.
– kommer altså ikke til at ”gå ud over” vore foreningers aktiviteter (men derimod sikkert på
alle mulige andre områder under Kultur- og Fritid (biblioteker, kulturinstitutioner m.v.).
”Løsningen her – til gunst for idrætten”- er kommet i stand efter stort lobbyarbejde fra
idrætsorganisationerne og disses enkeltforeninger, herunder vores egen Håndbold- og
Fodboldklub. HP takkede vore 2 klubber for indsatsen.
4. HUSET:
- Annie Schmidt fra BenHur har kort før sommerferien meddelt, at hun må trække sig fra
posten som chef for Husudvalget, hvorfor der har måtte ledes efter en afløser. Efter
nogen tid er det lykkedes at få overtalt Christina fra håndboldafdelingen til at overtage
tjansen – og hun har i skrivende stund nu fået udleveret et adgangskort til HUSET.
- Det skal dog i denne forbindelse fremhæves, at Husudvalget fortsat savner medlemmer
fra de øvrige afdelinger, der benytter HUSET, således især fra Fodboldafdelingen (?),
idet BN meddelte, at ”selvfølgelig deltager BenHur” i nødvendigt omfang.
5. LEJREN:
- Udlejningerne her i 2016 lakker mod enden (der lukkes den 1. december) – generelt
uden de store problemer. Tilsyn, rengøring og græsslåning har fungeret tilfredsstillende.
- 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 bliver ifølge VC (der
har talt med Virklund Sport) udført i uge 40. Samtidig udfærdiger Virklund Sport en
rapport, der beskriver overfladens generelle beskaffenhed med henblik på eventuel
nylægning.
- Efter mødet foretog HB en rundgang/rundvisning på hele lejren, udvendig som
indvendig, og der vedhæftes nærværende referat en liste over ønskværdige
tiltag/reparationer/nyindkøb i forbindelse med den kommende budgetlægning for året
2017.
6. CF’s fremtid:
- HP meddelte, at der ikke var sket noget siden sidst.
7. Administrationen/Hjemmesiden:
- VC fortalte at hele september måned var gået med at sætte Eva ind i alle arbejds- og
forretningsgangene, og at forløbet var gået så fint, at der ikke burde være
betænkeligheder af nogen art ved dette administrationsskifte. VC vil dog yde eventuel
administrationsassistance, hvis Eva ”kommer i tvivl” fremover – samt særligt i
forbindelse med de kommende halvårsregninger, der skal udfærdiges til afdelinger i
december måned.
- Fax’en på kontoret er nedlagt og afmeldt til telefonselskabet.
- Det er ligeledes planen at nedlægge telefonanlægget med Vagns ”svartale”, således at
der fremover ”bare er en almindelig telefon” på kontoret (tlf.nr. fortsat. 39 69 43 75),
ligesom telfonen på afdelingskontoret ”omgøres” til et ”almindeligt apparat. Eva ordner
dette (evt. i samråd med Vagn).
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Alle afdelinger er gjort bekendt med kontorets ændrede åbningstid, nemlig KUN I
TIDSRUMMET, tirsdage kl. 13-14 (i modsætning til tidligere tirsdage og torsdage kl.
13-18).
Eva kan dog altid fanges via mail (eva@kfum-kbh.dk) eller på telefon: 27 64 09 54).
Hun vil fremover ”klare ærterne” hjemmfra privaten.
Gunner Jensen har allerede medvirket en hel del til med adminsitratorskiftet på det
EDB-mæssige område, således Eva nu ”er fuldt på”!
Der resterer dog p.t. lidt revision af CF’s hjemmeside (”Vagn ud – Eva ind”), hvilket
forventes at være klaret i løbet af kort tid.

8. Nyt fra udvalgene:
- Der har siden sidst været afholdt et enkelt møde i Brugerbestyrelsen. I HP’s fravær fra
dette møde, kunne FG meddele at der ikke er noget særligt at referere herfra. Blot at
Nykker i Restauranten har fået opsat et sikkerhedsgitter foran sin udskænkningsdisk,
samt at man ville iværksætte nødvendig reparation af den faste bænk, der sidder på
hallens gavl ud mod fodboldbanerne.
- Der er intet nyt fra Café-udvalget.
9. Afdelingerne:
BenHur (v.BN): intet særligt.
Boldklubben (v.TS):
- stor udfordring med de månedlige kontingentbetalinger fra medlemmerne. Alle
medlemmer skal endnu engang oprette sig med deres Dankort-oplysninger.
- Ny minikunststofbane er ved at blive anlagt bag den eksisterende (der, hvor den gamle
”fold” var!
- 1.senior (Herre) er kommet skidt fra denne sæsons start i Københavnsserien.
- Ellers kører ”det øvrige” som det skal.
Håndbold (v.FG):
- Har fortsat pladsproblemer.
- Ellers intet.
Spejd.Birsp.(v.SB):
- Arbejder p.t. med finansieringen af den påtænkte hytteudvidelse. Spørger i denne
forbindelse om CF evt. kan hjælpe med eventuel ”mellemfinansiering”. HP svarede, at
man måtte fremsende en direkte ansøgning til HB’s behandling. Man er i øvrigt godt i
gang med at søge diverse fondsmidler til finansieringen.
- Har medlemsframgang. Nu oppe på i alt ca. 120 medlemmer!
Spejd.Borggrp. (v.BL):
- Man er kommet i gang efter skolesommerferien.
- Har via bl.a. skolesamarbejde sikret den medlemsmæssige ”fødekæde”: ”gamle ud- nye
ind”!
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DDK (v.PS):
- Søger p.t. nye kormedlemmer. Der er p.t. mange om budet, idet flere kor i Kbh.-området
er oprettet gennem de seneste år.
- Den tidligere mangeårige dirigent, Jørgen Berg er netop afgået ved døden, 88 år
gammel.
- PS ønsker en ekstra nøgle til døren til nodearkivet på 1. salen i HUSET. ”Man kan bare
selv købe en kopi af den allerede udleverede nøgle” (nøglen er ikke en systemnøgle!).
Tennis (v.ES):
- Har i lighed med håndboldfolket pladsmangel indendørs. Ønsker meget en hal i
Emdrupparken! (ATK-hallen, som man tidligere har haft tid i er ikke i samme omfang til
disposition)
- Sommeren gået tilfredsstillende med de sædvanlige aktiviteter.
10. Eventuelt:
PS fortalte om hvordan man i Helsingør kommune laver ”vækst-tiltag”. Interessant, men
ikke umiddelbart noget der kan bruges i- og overfor Københavns Kommune.
Ref.: VC

Tillæg til referatet:
Gennemgang på lejren – opgaver til løsning, ønsker om udskiftning, reparation m.v.:
-

-

Renovering eller nyindkøb af borde i spisesalen
Skorstensreparationer (2 skorstene), murerarbejde
Enkelte tagsten er knækket, murerarbejde.
Vindskeder /dækbrædder ved gavle synes at trænge til
udskiftning/overfladebehandling.
Der er enkelte mindre revner i facademuren (især på fronten ved hovedindgangen)
som trænger til reparation (udfyldning, spartling, maling)
Det meget høje ukrudt mod skoven (C-arealet) trænger til ”fældning”/slåning. Det
firma, som i forvejen slår græsset på hhv. A- og B-arealerne bør anmodes om en
eller to gange om året at holde dette udkrudt nede, ligesom bevoksningen langs
husets sokkel bør slås en eller to gange om året.
Der ønskes nye kæder på basketball-nettene på kunststofbanen (Virklund Sport)
Hynderne i pejsestuen er gået i stykker (næsten alle!). Der bør tænkes på nye eller
”helt nyt system”.

