KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
30. april 2021

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, torsdag, den 29. april 2021
Deltagere: René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Karin Nielsen (KN) – Thomas Sørensen
(TS) – Jeppe Friborg (JF) – Gunner Jensen (GJ) – Torben Peters (TP) samt Eva Sehested (ES).
Afbud: Henrik Persson - Bjarne Kellberg – Søren Bergquist –Bent Lind – Gunner Jensen.
Fraværende: Erik Ørnskov – Philip Schwartz – Bo de Fries – Flemming Gutheil – Steen Kriegel.

Dagsorden:
1. Referater: (generalforsamlingen d. 6. august 2020)
Blev godkendt uden bemærkninger.
2. Nedsættelse af udvalg
Da mødet var det første siden generalforsamlingen blev udvalgssammensætningerne
gennemgået. Eneste ændring var at Thomas Skouboe fremover deltager i Cafeudvalget.
3. Orientering om afholdte FU møder
Der har været afholdt enkelte FU møder i vinterens løb, som i al væsentlighed har drejet sig
om revision af foreningens vedtægter, jf. generalforsamlingen.
4. Økonomi
JR gennemgik 2020 årsregnskabet, som ikke gav anledning til bemærkninger. Overskuddet
blev på 98 tkr. Ligeledes blev 2021 budgettet gennemgået og taget til efterretning. Det
udviser et underskud på 105 tkr., hvilket er lidt bekymrende selv om det er et sparebudget.
Det tegner til, at vi fra 2022 må genindføre HA kontingent.
Vi indsendte i efteråret ansøgning om corona hjælpepakke og modtog netto ca. 62 tkr., og
der er indsendt en ny ansøgning om hjælpepakke, som måske giver ca. 50 tkr.
5. Sommerlejren
- Udlejningen er fortsat problematisk. Det blev aftalt, hvordan vi håndterer eventuelle
aflysninger rent økonomisk.
- Den årlige arbejdslejr gennemføres i Himmelfartsferien.
6. Huset
- Vi åbner nu huset igen, brugerne skal naturligvis respektere gældende restriktioner.
- Husudvalget indkaldes med henblik på en gennemgang af forestående opgaver.
7. Brugerbestyrelsen
- Der er aftalt møde d. 18. maj, og forinden koordinerer RTO og TS et møde med Bedri.
- TS orienterede om at fodbold var blevet bedt om at klargøre banerne forud for
græsslåning, som fremover sker med robotklippere. Det forekommer urimeligt, bl.a.
fordi fire andre fodboldklubber også er tildelt tider på banerne.
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8. Projekt tennishal
- JF gav en aktuel status, og man er kommet langt. Det har for nylig været oplyst at
overdragelsen skulle være medio maj, men den bliver nok yderligere lidt forsinket. Der
var enighed om, at de udendørs arealer bør klares så hurtigt som muligt.
- Håndbold er så småt begyndt at bruge tennis træningstimerne i Emdruphallen.

-

9. Udkast til reviderede vedtægter
- Udkastet, der var udsendt, blev kommenteret. TP havde en række mindre rettelser og han
sender dem til RTO.
- Der er tanken, at forslag til nye vedtægter først kommer på generalforsamlingen i 2022.
’
10. Mødekalender
- CFs 2021 generalforsamling blev fastlagt til torsdag d. 27. maj kl. 19. ES opdaterer
indkaldelserne.
- Næste møde i CFs bestyrelse blev fastlagt til mandag d. 14. juni kl. 19 (og ikke som
foreslået d. 21.6.!)

11. Eventuelt:
- JF orienterede om nogle løsninger ved brandvejen til tennishallen og ved slagmuren.
ref.:JR/ES

