KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
21. januar 2020

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, mandag, den 20. januar 2020
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) samt Eva Sehested (ES).
Afbud: Gunner Jensen – Steen Kriegel Pedersen – Karin Nielsen – Bo de Fries.
Fraværende: Erik Ørnskov – Bent Lind – Philip Schwartz.

Dagsorden:
1. Referater: (HB mødet den 25. november 2019)
Blev godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi
- JR kunne oplyse, at CFs regnskab for 2019 vil udvise et overskud på ca. 350 tkr.,
primært fordi vi har overført ca. 400 tkr. fra CFs Fond, som er under afvikling i årene
2018-2020. Der vil være et udkast til regnskab og budgetforslag klar til næste møde.
- Vi har afsluttet renoveringsprojektet af Huset, og vi har fået fuld dækning fra
Klubhuspuljen.
- Der har været foretaget en gennemgang af afdelingernes betaling for sommerlejren og
Huset, og pga. af de endelige FOS opgørelser bliver der nogle efterreguleringer.
3. Sommerlejren
- Ud over den igangværende reparation af en skotrende er der besluttet en udskiftning af
eltavlen. Disse arbejder vil tilsammen koste 60.000 kr.

4. Huset
- Der udestår kun enkelte småopgaver i Huset, som Bondig koordinerer.
- Garagen var ikke omfattet af projektet, men den trænger voldsomt til en indsats, da vi
risikerer, at taget kan falde ned. Vi er i dialog med arkitekten og overvejer forskellige
løsninger.
- Afdelingerne opfordres fortsat til at komme med interessante billeder til opsætning.
5. Administrationen
- Intet at bemærke.
6. Projekt tennishal
- JF orienterede om, at de er blevet anbefaler, at der etableres en separat (momsregistreret)
forening, som står for hallen og dens drift. Tilbuddet på hallen er også klar til at der
skrives kontrakt. Materialet rundsendes til HB, som også skal forholde sig til den
påtænkte forening.
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Lånetilbud fra Merkur foreligger også, og desuden er DGI inde over og de tilbyder også
et lån. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Tennis d .3/2-20, så det bliver
muligt at komme i gang snart.

-

I byggeperioden er der behov for en ekstra indkørsel fra Nøkkerosevej, og der skal
foretages de fornødne afspærringer, så anlæggets mange brugere kan færdes sikkert.

7. Spørgeskemaundersøgelse
- Der blev kun modtaget 30 svar, og analysen giver ikke megen ny viden. Det typiske svar
var at respondenterne bruger rigtig megen tid i egen forening, men ikke viste meget om
de andre foreninger.
- HP vil se nærmere på forslagene til nye initiativer fra CF og komme med nogle tanker på
næste HB-møde..

8. Nyt fra afdelingerne
- Fodbold er af DBU m.fl. inviteret til et møde med kommunen senere på måneden vedr.
brugerbetalingen, som fortsat forekommer uklar og meget bureaukratisk.
- FG orienterede om den fortsatte utryghed på anlægget. Senest har der været flere
tyverier og jævnlig hashrygning. Vi overvejer at følge op overfor Kommunen, og HP
ønsker at modtage besked om nye episoder, så vi får et overblik over omfanget.
9. Nyt fra udvalgene:
- Der er brugerbestyrelsesmøde d. 3/3. Vi opdateret listen over udeståender.
- TS tager initiativ til et møde med repræsentanter fra håndbold og tennis for at få
etableret en fælles infoskærm for brugerbestyrelsesmidler. Dette punkt udestår fortsat, da
vi ikke fik talt om det på mødet!
10. Eventuelt:
- TS spurgte til principperne for brugerbetaling til styrkehuset, da håndbolds medlemmer
ikke betaler et særskilt gebyr. FG forklarede, at det var indeholdt i kontingentet på
baggrund af håndboldafdelingens etableringsudgifter og materialeindkøb i sin tid.
ref.:JR/ES

