KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
1. februar 2022
REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, mandag, den 31. januar 2022
Deltagere: Henrik Persson (HP) - René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Thomas Sørensen
(TS) – Flemming Gutheil (FG) – Karin Nielsen (KN) – Steen Kriegel (SK) – Jeppe Friborg (JF) og
Anders Lou Hendriksen.
Afbud: Torben Peters - Gunner Jensen. Ben Hurs repræsentant?
Fraværende: Philip Schwartz – Bo de Fries – Erik Ørnskov – Bent Lind – Søren Bergquist.
Dagsorden:
1. Referater: (HB-mødet d. 6.12.21 og FU-mødet d. 10.1.22)
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.
2. Administration/Forretningsfører
HP orienterede om sit sygdomsforløb, som endnu ikke er udredt. FU havde derfor kontaktet
Anders Lou Hendriksen til at overtage forretningsførerjobbet. Han sagde straks ja, og er i
fuld gang med at overtage rutinerne. Eva stopper formelt nu, men er hjælpsom med at få
opgaverne ekspederet. Vi vil snarest sige pænt farvel og tak til Eva.
3. Økonomi
JR orienterede om det foreløbige 2021 regnskab, som viser et underskud på 44 tkr. I forhold
til både budget og 2020 regnskabet har der været en del store udsving, så resultatet er ikke
overraskende. Der blev arbejdet med et 2022 budget, men det var inden branden på
sommerlejren, så det skal gennemgås endnu en gang.
Likviditeten er fortsat stram, og der er aftalt a conto-betalinger fra håndbold og fodbold,
inden HA-kontingenter og leje vedr. Huset skal betales.
Da gælden i Huset nu er nedbragt til 181 tkr. overvejes det at indhente nyt realkreditlån.
4. CFs brugsret til Emdrupparken
Forud for mødet havde RTO haft møde med ledelsen i Tennis for at give dem en orientering
om indholdet af CFs brugsret. Det er vigtigt at alle afdelinger har forståelse for brugsretten.
FG udarbejdede for nogle år siden et koncentrat af denne aftale, som består af ganske mange
dokumenter.
5. Vedtægter
Ændringsforslagene til CFs vedtægter er klargjort. René Thor Olsen fremlægger dem på
generalforsamlingen.
6. Generalforsamling mandag d. 28/3-2022 kl. 19.00 i ”Huset”
JR kontakter Vagn Christensen til jobbet som dirigent. Indkaldelse mv. skal snart opsættes.
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7. HBs aldersmæssige udfordring
Der var enighed om, at vi skal give en ekstra indsats for at få yngre ledere ind i CFs arbejde.
Et sted vi kan starte er ved at få nye suppleanter indvalgt, og lade dem deltage i HBs møder.
8. Træningstider i Emdruphallen efter d. 30.4.22 - sæson 2022/24
De aftalte ændringer vedr. lørdagstimerne er allerede startet fra nytår.
Fra d. 1.5.22 overtager Badminton fredagstimerne kl. 20-22.
Der var ansøgningsfrist til KI for sæson 2022/24 d. 1/2-2022, og JR sørger for at vi får en
bekræftelse fra KI på, at kabalen er gået op.
KFUM Tennis bibeholder bl.a. eftermiddagstimer onsdag og fredag foreløbig for sæsonen
2022/23.
9. Huset
Intet væsentligt pt.
10. Sommerlejren
Fredag d. 28.1. udbrud der en omfattende brand på sommerlejren, og det er tvivlsom om den
kan reddes. Politiet er inddraget og meget tyder på, at den er påsat. Taksatoren fra
Forsikringsselskabets har endnu ikke besigtiget skaderne, så sagen flere ting er uafklaret.
Der har været mange reaktioner fra vores ledere og menige medlemmer. Alle er rystede og
meget kede af det.
FU koordinerer i samarbejde med den tilsynsførende den nødvendige indsats og vil senere
inddrage flere i en task force.
De mange udlejningsaftaler er ved at blive orienteret. Det må desværre forventes at lejren
først kan bruges igen langt inde i 2023. Øvrig generel information er ved at blive lavet.
11. Brugerbestyrelsen
Der er møde d. 1.2. og vi har modtaget en længere dagsorden. Har selv en del
opfølgningspunkter. TS påpegede, at det er uhensigtsmæssigt at Tennis repræsenteres af en
lønnet medarbejder. JF ville tale med bestyrelsen og finde en frivillig til pladsen.
12. Utryghed i Emdrupparken
Der har kun været enkelte mindre episoder på det seneste. Vi skal have gennemgået de
opslag der findes på anlægget med hensyn til kontakt til politi of kommunens folk.
Opslag med telefonnumre til bl.a. vagtmand ønskes opsat flere steder.
13. Tennis ønsker padeltennis – og deraf følger
- JF orienterede om en henvendelse fra Kommunen om evt. etablering af padeltennis.
TS gjorde opmærksom på, at der ikke kan skabes plads til det på det påtænkte område,
men henviste til at det kun kan være bag ved den nuværende fodboldbane 3.
RTO mente, at der godt kan skabes plads.
- JR gjorde opmærksom på, at Fodbold d. 28.1. har modtaget en helt anden henvendelse
også fra Kommunen om de nu har bevilget penge til en kunstbane samt en beach
håndboldbane. I denne henvendelse var der et ønske om et møde med hhv.CF, fodbold,
håndbold og tennis.
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-

Der er således en del forvirring om deres henvendelser er koordineret, ligesom vi ikke er
klar til at beslutte os på dette grundlag, men et møde med kommunen vil være et godt
næste skridt. Der skal dog erindres om at CF har råderetten til anlægget.
- .
14. Nyt fra afdelingerne - Intet væsentligt
- .
15. Eventuelt: - Intet væsentligt
ref.:JR/

