KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
26. november 2019

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, mandag, den 25. november 2019
Deltagere: Henrik Persson (HP) – Rene Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Karin Nielsen (KN)
– Thomas Sørensen (TS) – Flemming Gutheil (FG) – Jeppe Friborg (JF) – Bjarne Kellberg (BK) –
Søren Bergquist (SB) – Torben Peters (TP) – Bent Lind (BL) samt Eva Sehested (ES).
Afbud: Gunner Jensen – Steen Kriegel Pedersen.
Fraværende: Erik Ørnskov – Bo de Fries – Philip Schwartz.

Dagsorden:
1. Referater: (HB mødet den 21. oktober 2019)
Blev godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi
- JR gav en summarisk orientering. Vi følger budgettet, dog med periodeforskydninger.
Likviditeten er relativ god, og vi regner med at foretage yderligere overførsel fra CFs
Fond, selv om der er udbetalt 6 legatportioner.
- Der er udsendt halvårsregninger til afdelingerne vedr. Huset og sommerlejren.
3. Sommerlejren
- Der er kommet tilbud på reparation af en skotrende ved pejsen. TS nævnte, at der også er
problemer ved et af tanteværelserne. HP går videre med sagen.
4. Huset
- Renoveringen er ved at være afsluttet, og resultatet er blevet rigtig flot. Den sidste
regning kommer i denne uge, så vi kan få afsluttet regnskabet til Kommunen.
- Vi får besøg af direktør Mads Kamp d.26/11, så han også kan se det fine resultat.
- De manglende 4 røgalarmer er fundet og sat i stand. Tak til SB.
- Afdelingerne opfordres fortsat til at komme med interessante billeder til opsætning.
5. Administrationen
- Intet at bemærke.
6. Projekt tennishal
- Man er fortsat i gang med at drøfte vilkår for finansiering.

7. Spørgeskemaundersøgelse
- Der er indtil nu kun modtaget 30 svar. Fristen udsættes til d. 7/12. Svarene analyseres og
drøftes på næste møde i HB.
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8. Nyt fra afdelingerne
- Fodbold har endnu ikke fået besked om brugerbetalingen som starter d. 1.11.2019. Der
er fortsat bøvl med naboen til grusbanen, men nu henviser vi til politiet.
- BL kunne oplyse, at Borggruppen i de seneste 2 år har tjent 250.000 på lillebrorlodder.
9. Nyt fra udvalgene:
- Der er brugerbestyrelsesmøde d. 26/11. Selv om mange af udeståenderne fra vores liste
fra oktober er løst, er der fortsat en del udeståender. De vil blive taget op på mødet.
- TS tager initiativ til et møde med repræsentanter fra håndbold og tennis for at få
etableret en fælles infoskærm for brugerbestyrelsesmidler.
10. Eventuelt:
- TP henledte opmærksomheden at der generelt er rod overalt.
ref.:JR/ES

