KFUM Centralforeningen
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

Referat Generalforsamlingen d. 28. marts 2022 i ”Huset” kl. 19:00
Deltagere: Henrik Persson (HP) - René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) Thomas Sørensen (TS) - Flemming Gutheil (FG) - Karin Nielsen (KN) - Vibeke Schmidt
(VS) - Anders Lou (AL) - Erik Bahn (EB) - Torben Peters (TP) - Merete Kampmann (MK) Henrik Nissen (HN) - Sebastian Kriegel (SK) - Peter Kjærgaard (PK) - Vagn Christensen
(VC).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Vagn Christensen, der blev valgt.
VC havde den indvending, at indkaldelsen var slået op på CF`s hjemmeside kun
12 dage og ikke 14 dage før, som vedtægterne foreskriver. VC accepterede
"indkaldelsesfristen", selv om den ikke var lovlig, da ingen andre havde
bemærkninger.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed:
RTO indledte med en kort gennemgang af 6 afdelingers indsendte beretninger for
2021.
RTO orienterende herefter om HP’s sygdom, som var årsagen til, at det ikke var
ham, der aflagde beretningen.
RTO takkede Eva for jobbet som forretningsfører. Eva havde selv ønsket at
stoppe.
Grundet en del ubudne gæster og andre ting på anlægget igennem året, var det
lykkedes at få et møde med kulturborgmesteren i november, desværre blev
borgmesteren ikke genvalgt, hvorfor effekten afventes i spænding.
Der blev også givet tak til Husudvalget og Sommerlejrudvalget.
Situationen på Sommerlejren efter branden blev også gennemgået.
Herefter blev beretningen godkendt.
Hele beretningen kan læses andet steds.
3. Forelæggelse af det revideret regnskab for året 2021 til godkendelse:
JR berettede, at CF havde skiftet revisorfirma.
Herefter gennem gik JR regnskabet, som udviste et underskud på tkr. 44 og en
balancesum på tkr. 12.920. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Hovedbestyrelsen havde foreslået diverse lovændringer:
Ændringerne blev gennemgået enkeltvis og godkendt. De skal herefter godkendes
på en ekstra ordinær generalforsamling den 25. april. Årsagen til dette var
manglende tilslutning i henhold til vedtægterne, som foreskriver, at mindst tyve
procent af samtlige stemmeberettigede medlemmer skal være til stede.

5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent for seniorer (over 18 år) og
fastsættelse af det årlige administrationsbidrag for afdelingernes
ungdomsmedlemmer mellem 13 og 18 år:
Medlemskontingentet for seniorer blev kr. 100,00 per år.
Administrationsbidraget for de unge fra 13 til 18 år blev kr. 20,00 per år.
6. Forelæggelse af foreningens budget for året 2022 til godkendelse:
JR gennem gik budgettet og orienterede om den usikkerhed, der er blandt andet
skyldtes branden på Sommerlejren.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen:
Valgene fordelte sig som følger:
Formand:
René Thor Olsen
Næstformand: Henrik Persson
Kasserer:
Jens Risum
Menigt medlem: Flemming Gutheil i ulige år.
Menigt medlem: Thomas Sørensen i lige år.
8. Valg af suppleanter:
1. suppleant:
2. suppleant:

Sebastian Kriegel
Vagn Christensen

9. Valg af foreningens revisor:
Revisionsfirmaet Lars Jeppesen blev genvalgt.
10.

Eventuelt:
Bent Lind, der døde d. 22/3-22, blev mindet.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:55.

Ref.: RTO/AL

Årsberetning 2021 for KFUM Centralforening
Det forgangne år i CF og i afdelingerne blev atter præget af Corona. Især i de afdelinger
som har deres hovedaktiviteter i vinterhalvåret, mærkede virussen.
Jeg vil starte med afdelinger, som jeg har bedt sende lidt til mig. Det har i alt 6 af 11
afdelinger gjort. Her er et meget lille uddrag af deres indlæg.
KFUM Tennis:
28. september 2021 blev den længe ønskede tennishal indviet. Det er en milepæl i
klubbens historie. KFUM Tennis går fra at være en deltidsklub til at være en helårsklub.
Det har kostet blod, sved og tårer. Det vil det fortsat gøre de næste 10 år, fordi klubben
selv har finansieret hallen gennem egenkapital og banklån. Alligevel er der stor tilfredshed
med den nye hal. Medlemstallet er vokset til rekordhøje 1050 medlemmer. Klubben har
ansat en assistenttræner for at kunne fastholde kvalificeret træning til de mange
medlemmer. Alle hold fra juniorer til elitehold har haft en god sæson. Herrernes
førstedivisionshold var endnu engang tæt på at rykke op i elitedivisionen.
Fra den største afdeling til den mindste.
KFUM Bordtennisafdeling:
Der er 7 aktive spillere og 2 passive medlemmer i bordtennisafdelingen, og de spiller hver
tirsdag i Grøndal Multicenter.
De deltager i en turnering under BTDK i Storkøbenhavns området, har 1 hold i serie 3 og
forventer en placering som nummer 4 ud af 10 hold. Turneringen løber normalt fra oktober
til marts.
I oktober kunne KFUM Bordtennisafdeling fejre 75-års jubilæum med en god middag og
aften på en lækker restaurant.
KFUMs Boldklub:
Der er grund til optimisme i boldklubben.
Bestyrelsen ser meget lyst på fremtiden. De seneste år har givet et godt grundlag for
KFUMs fremtid. Bestyrelsen har nogle klare mål, som de styrer efter. De ønsker, at
anlægget i Emdrup forbliver et rent KFUM-anlæg, og det skal være sådan, at de har nok
medlemmer til, at alle piger, drenge, seniorkvinder og seniormænd kan spille 11mandsfodbold. Målsætningerne betyder, at KFUM skal nå op på 1.300 medlemmer.
Sportsligt er målet, at deres bedste damehold skal spille i dameserie øst, det bedste
herrehold skal spille i Danmarksserien, og de bedste ungdomshold i såvel pige- som
drengefodbold skal spille i den københavnske mesterrække.
KFUMs Boldklub har været så heldig at modtage en stor arv, og der er lagt en meget
fornuftig plan for, hvordan de bedst bruger arven.
Boldklubben har indledt et samarbejde med FCK, som de håber vil højne den
fodboldmæssige udvikling, de tilbyder i KFUM.
Efter mange års venten kan boldklubben endelig se frem til en kunststofbane i stor
størrelse. Penge til dette er sat på kommunens budget for 2023, og anlægsarbejdet starter
i sommeren 2023.
KFUM København, håndbold:
2021 i Håndbold afdelingen var et stort år på trods af Corona. De fejrede 100-års
fødselsdag 16. marts, men pga. restriktioner blev den store jubilæumsfest først afholdt i

november med stor succes.
Fødselsdagens forskellige fejringer blev succesrige grundet de mange frivillige
medlemmer, der trådte til og sørgede for, at arrangementerne kunne gennemføres.
Generelt kan Håndbold sige om tiden under Corona, at de klarede sig godt. Det var meget
få medlemmer, der blev mistet.
Holdene klarede sig generelt fornuftigt.
Det Danske Drengekor:
2021 var et år præget af Corona og ved opstart efter hjemsendelsen, blev der brugt rigtig
mange ressourcer på at skabe sikkerhed omkring drengene, så de selv under vanskelige
sangvilkår fik nogle gode oplevelser.
Koret har været ude i et formandsskifte, da den tidligere formand er blevet politianmeldt i
sep. 2021 for underslæb, dokumentfalsk samt tyveri. Sagen afventer en straffesag.
Koret består i dag af 40 syngende drenge. Rekruttering af nye medlemmer var vanskelig i
2021.
Trods det ser Drengekoret ret lyst på fremtiden og har forventninger om at øge det faglige
niveau, samt inden udgangen af 2022 at have 60 syngende drenge.
Det Danske Drengekor kommer også til at starte et ungdomskor. Dette gøres i ønsket om
at fastholde sangglæde hos unge mennesker. Tilbuddet vil blive for de drenge som
pensioneres fra Koncertkoret. Måske kan også piger indgå i dette kor!
Det Danske Kammerkor:
Koret rundede i 2021 en alder på 110 år.
Koret lever i bedste velgående, og medlemstallet er på 72.
Koret skulle helt hen til 25. maj, før det blev tilladt at holde korprøver under forudsætning
af Coronapas kunne fremvises og med afstandskrav, mundbind og håndsprit. Med et
omfangsrigt Allehelgensprogram til Sønderjylland fik de sunget det tabte ind ved at
forlænge forårssæsonen helt ind i juli.
Flere koncerter blev afholdt i efteråret i Sønderjylland.
Det var afdelingerne. Nu lidt relateret til selve CF.
Centralforeningen:
En meget trist nyhed ramte os dybt i december. Henrik Persson kunne desværre fortælle
os, at han var ramt af alvorlig sygdom. Han har heldigvis valgt at fortsætte i CFs
bestyrelse, dog som næstformand. De bedste ønsker for fremtiden til Henrik og hans
kære. Vi er taknemmelige for, at du fortsætter, og for den kæmpe indsats, du har lagt i CF.
Eva Sehested meddelte i sommer, at hun ønskede at forlade jobbet som forretningsfører.
Hun fratrådte officielt med årets udgang, men tog lige en tur med i januar. Tak til Eva for
solidt arbejde igennem årene.
Anders Lou Hendriksen er nu tiltrådt som forretningsfører.
Udover de daglige gøremål i CF har et lille udvalg arbejdet med en omfattende eftersyn af
foreningens love. Resultatet fremlægges på generalforsamlingen. Tak til udvalget.
Udover den meget store opgave, der ligger forude med hensyn til Sommerlejren, skal vi
igen i CF have fokus på fornyelse af bestyrelsen.
Gennemsnitsalderen er for høj. Vi har haft flere tiltag for at nedbringe denne i de senere
år, men succesen er udeblevet.
Brugerbestyrelsen:
På trods af Corona med flere aflysninger fra kommunen lykkedes det at få afholdt et par
møder i løbet af året.

Vi har et fint samarbejde med kommunes folk i Brugerbestyrelsen og på anlægget. Men vi
kunne godt tænke os en bedre kommunikation fra Københavns Kommune.
Vi har flere gange oplevet, at der pludselig sker ting og sager på anlægget, som vi ikke er
blevet informeret om, og som de, vi taler med, heller ikke vidste noget om.
Der er varslet i en ny organisationsplan i kommunen. Spændende, hvad det kommer til at
betyde for os.
Hele anlægget trænger til et løft. Mange ting er slidte, og der roder også flere steder.
Forhåbentligt finder kommunen flere penge til idrætsanlæggene generelt.
I november lykkedes det os at få et online møde i stand med kulturborgmesteren. Vi gav
udtryk for vores frustrationer over mange af de ting, vi oplever i hverdagen. Borgmesteren
lyttede høfligt til os og ville gå videre med vores input.
Kommunevalget var et par uger senere, og borgmesteren fik ikke genvalg!
Vi vil nok prøve at få et nyt møde i stand.
”Huset”:
”Huset” er generelt i en god forfatning.
Aktiviteten var pæn efter omstændighederne.
Tak til husudvalget.
Sommerlejren:
Trods coronaen blev udlejningen på Lejren ganske pæn.
Lejren fremstod ganske pæn. Et nyt tag til ca. 3 mill. var på ønskebrættet, og en
ansøgning blev sendt til Mærsk, som tidligere har ydet flotte og store donationer til lejren.
Selvom denne beretning er for 2021, er det umuligt at komme udenom om det, der skete
kort inde i 2022.
En brand ryddede en stor del af bygninger i januar. En kæmpe mavepuster for os. Rigtig
mange KFUM’er og andre har haft fantastiske minder på Sommerlejren.
Brandårsagen kendes endnu ikke, men den er nok påsat.
Lige nu arbejder et udvalg med forsikringsselskabet og med de øvrige planer for en
genopbygning.
Henrik Persson bliver koordinator for udvalget, som allerede har lavet en intern
arbejdsfordeling.
Kæmpe tak til alle. Mange møder og vanskeligheder venter jer, men vi har stor tiltro til jer.
Også tak til opsynsmand Torben Eliassen og til Sommerlejrudvalget.
Økonomi:
Økonomisk har 2021 været et år med udfordringer. Selv om vi holdt igen med
omkostningerne på både sommerlejren og ”Huset” fik et underskud på 44tkr. Det er dog
bedre end budgettet og bedre end i 2020, hvor vi havde en underskud på 92 tkr.
Vi ser frem til et bedre resultat i 2022, hvor afdelingerne igen skal betale kontingent til
Centralforeningen. Men der er stor usikkerhed om, hvordan vores økonomi bliver påvirket
af branden på sommerlejren.
Sluttelig vil jeg takke Hovedbestyrelsen for et godt og tillidsfuldt arbejde.
René Thor Olsen

