KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
11. marts 2022

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, torsdag, den 10. marts 2022
Deltagere: Henrik Persson (HP) - René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Thomas Sørensen
(TS) – Flemming Gutheil (FG) – Karin Nielsen (KN) – Torben Peters (TP) – Vibeke Schmidt (VS –
mødte for Steen Kriegel) – Peter Kriegbaum (PK) – Erik Bahn (EB) - Sebastian Kriegel (SK –
kommende bestyrelsessuppleant) og Anders Lou Hendriksen (ALH).
Henrik Nissen (HN) deltog i punkt 2.
Afbud: Søren Bergquist – Gunner Jensen.
Fraværende: Philip Schwartz – Bo de Fries – Erik Ørnskov – Bent Lind.
Indledningsvist orienterede HP om at han nu har fået stillet diagnosen Parkinson. Det er vi alle
meget kede af på Henriks vegne.
Dagsorden:
1. Referater: (HB-mødet d. 31.1.22 og FU-mødet d. 21.2.22)
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.
2. Status ved branden på sommerlejren
HP orienterede om den aktuelle status, og det blev hvordan vi bedst kommer videre.
I forhold til forsikringen er vi nu bygherre, Topdanmark har afvist at komfuret mv. hører til
løsøre. LB foreslog, at Svend Jørgensen, som har erfaring med disse regler, bliver inddraget.
Der er nu nedsat et udvalg, som består af HP, FG, HN, VS, SK, EB og Svend Jørgensen.
Det blev aftalt, at ALH koordinerer og står for al korrespondance med Topdanmark.
EB kontakter Frederikssund Kommune vedr. bygningstegninger mv.
Tilkørselsforholdene er præget af kørslen af maskiner, vi følger vejens tilstand.
JR og ALH går videre med lejeopgørelserne, som skal indsendes til Topdanmark med
henblik på at vi får udbetalt erstatning for driftstab i størrelsesorden 400 tkr.
3. Økonomi
JR gennemgik summarisk 2021 regnskabet, som viser et underskud på 44 tkr., hvilket
flugtede med tidligere orientering. Det gav ikke anledning til bemærkninger, og det blev
godkendt.
Budgettet for 2022 blev tilsvarende gennemgået, det udviser et overskud på 166 tkr., men
der er ekstraordinært store usikkerhedsmomenter.
Der vil blive udsendt HA-opkrævninger i løbet af marts.
Når vi har et bedre overblik over økonomien, ser vi på både investeringer og evt. optagelse
af et realkreditlån i Huset.
4. CFs administration
De fleste formaliteter i forbindelse med overdragelsen til ALH er på plads. Mailen fungerer
desværre ikke endnu. WIFI heller ikke, TS følger op. Bestyrelsesoversigten skal opdateres.
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5. CFs kontor
CF betaler årlig husleje på 40 tkr. til KI for vores kontorlokaler i Emdrupparken. Med
henblik på evt. fritagelse tager vi en henvendelse til KI, når Mortens Slaatorns fremtidige
rolle er kendt.
6. Generalforsamling mandag d. 28/3-2022 kl. 19.00 i ”Huset”
Det er aftalt, af formand og næstformand bytter funktion.
RTO erindrede om at opslaget skal opsættes i alle afdelinger.
7. Kommunens henvendelse om kommende anlægsarbejder i Emdrupparken
RTO orienterede om mødet d. 1.3. med kommunens repræsentanter. Kunstbanen til fodbold
etableres i sommeren 2023, og der er afsat penge til at undersøge mulighederne for
etablering af en beachbane. Projektarbejdet fortsætter, og vi skal sikre os tilsagn om
vedligeholdelse af de nye baner.
8. Placering af en evt. beachbane
Der synes at være 3 alternative muligheder:
I det nordvestlige hjørne ved siden af tennisbanerne og ud mod Stenkløvervej.
I arealet ud mod Nøkkerosevej.
I det nordøstlige hjørne bag fodboldbane 3.
PK orienterede om kommunes henvendelse til KFUM Tennis om anlæggelse af to
padelbaner, da kommune kan se der er stor interesse for denne hurtigvoksende sportsgren.
KFUM Tennis har skrevet tilbage til kommunen, at det kunne være interessant at få
padeltennis under tennisafdelingen, da man har bookingsystemet til dette.
Der er i tennis svar gjort opmærksom på, at en evt. etablering af padelbaner skal godkendes
af Centralforeningen.
Da kommunen ønsker vores indstilling om en uge blev der aftalt et møde på mandag d. 14.3.
kl. 16 med henblik på at foretage en opmåling af de pågældende arealer, inden der svares.

9. Brugerbestyrelsen
TS orienterede om, at etablering af internet skal klares af Clas Petersen.
10. Huset
Intet væsentligt pt.
11. Orientering fra afdelingerne
Intet væsentligt at referere.
12. Eventuelt
Intet væsentligt
ref.:JR/

