KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
26. oktober 2021

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, torsdag, den 25. oktober 2021
Deltagere: Henrik Persson (HP) - René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Thomas Sørensen
(TS) – Flemming Gutheil (FG) – Torben Peters (TP) – Steen Kriegel (SK) – Jeppe Friborg (JF) –
Søren Bergquist (SB) – Bent Lind (BL) og Eva Sehested.
Afbud: Karin Nielsen - Bjarne Kellberg – Gunner Jensen.
Fraværende: Philip Schwartz – Bo de Fries – Erik Ørnskov.

Dagsorden:
1. Referater: (HB-mødet d. 31.8.21 og FU-mødet d. 4.10.21)
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.
2. Ny forretningsfører
JR orienterede om at vi over sommeren har været i forbindelse med en kvalificeret kandidat,
som imidlertid trak sig efter et møde i september. Derefter har FU opfordret formanden HP
til selv at påtage sig jobbet, dog ikke med de regnskabsmæssige opgaver. HP har sagt ja, og
regnskabsdelen har vi aftalt med Anders Lou Hendriksen, at han kan påtage sig. Det vil
blive arrangeret således, at der skal være to personer, som sammen skal stå for
regningsbetalinger mv. De nødvendige ændringer vedr. mail og fuldmagter iværksættes i
løbet af den kommende måned, og ES fortsætter til årsskiftet inkl. årsafslutningen.
3. Økonomi
JR orienterede om den aktuelle økonomi, som ser lidt bedre ud, end da der blev budgetteret.
Men likviditeten har rettet sig efter at afdelingerne nu har betalt regningerne for 2. halvår.
4. Sommerlejren
Udlejningen er så småt kommet i gang igen, og det ser fornuftigt ud for 2022 .
Da tagets tilstand er bekymrende, har vi kontaktet tømrer Bredal, som vil foretage en
vurdering og vende tilbage i uge 44. Vi går i gang med at udfærdige ansøgninger til Fonde.
5. Huset
Huset og haven ser ganske godt ud. Husets fyr er defekt, muligt er pumpen stået af. VVS
mand er nu i gang med den nødvendige reparation. Kælderen roder stadig, men det er aftalt,
at Fodbold får fjernet alle deres effekter inden jul.
HP indkalder snart husudvalget til deres første møde i over et år.
6. Brugerbestyrelsen
På mødet d. 7.9., blev der fremsat en del kritik af Forvaltningens måde at drive anlægget. Vi
føler os fortsat uden brugerinddragelse og underforsynet med informationer fra
Forvaltningen, også fordi Slaatorn ofte blot giver henvendelserne videre, uden at vi oplever
nogen opfølgning. Der er aftalt en gennemgang af anlægget d. 26.10. hvor TS deltager.
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HP har sendt et brev til Kulturborgmesteren, hvor der nævnes en del af vores frustration. Da
der endnu ikke er kommet svar, vil HP rykke.
7. Vedtægter
RTO havde gennemskrevet de senest aftalte justeringer. Der var udsendt endnu et nyt
udkast, som blev gennemgået, og især punktet vedr. bestyrelsens og forretningsudvalgets
sammensætning blev drøftet. Udkastet gennemskrives på ny med henblik på godkendelse på
det næste HB møde d. 6.12.
8. Cafeudvalget
- Nykker havde fremsendt forslag om, at restaurantarealet bliver udvidet med den halve
hall ud mod atletikstadion. Det var der ikke stemning for, hvilket meddeles ham.
Cafeens åbningstider blev også vendt uden at vi kom til nogen konklusion. Vi er klar
over, at der er grænser for hvad vi kan stille af krav, så et møde med ham i udvalget er
næste skridt.
9. Nyt fra afdelingerne
- TS: Fodbold har haft medlemsmøde vedr. arvesagen. Der fremkom en del (mindre)
forslag, desuden ansættes der en udviklingskonsulent.
- JF: Tennishallen ser fin ud og er kommet godt i gang, dog er der en del ledige tider.
- Gunner Jensen har orienteret os om at svindelsagen er voldsom stor og den er blevet
politianmeldt.
10. Eventuelt:
- Intet væsentligt.
ref.:JR/ES

