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REFERAT af den ekstraordinære GENERALFORSAMLING, afholdt d. 25. april 2022 

 

Til stede var: René Thor Olsen – Henrik Persson - Jens Risum – Flemming Gutheil – Thomas 

Sørensen - Karin Nielsen - Vagn Christensen – Peter Kjærgaard og Sebastian Kriegel. 

Altså i alt: 9 medlemmer  

 

Dagorden: 

1. Valg af dirigent: Vagn Christensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at 

formaliteterne for afholdelse af generalforsamlingen var i orden. 

 

2. Endelig godkendelse af Centralforeningens nye love.  

 

Indledningsvist blev der gjort opmærksom på, at de fremsatte forslag var identiske med de på den 

ordinære generalforsamling fremsatte. Nederst i referatet er som et separat bilag gengivet alle de 

omhandlede paragraffer.  

 

Vagn gav i sin egenskab af ordinært medlem af foreningen udtryk for at hovedbestyrelsens 

forslag til ændring i § 1 af betydningen af M-et i KFUM-navnet var irrelevant og ligegyldigt – 

idet foreningen i lighed med en hel del andre KFUM-foreninger og -organisationer for nu 

mange år siden havde kunne optage kvinder som medlemmer. 

Endvidere var Vagn af den opfattelse, at ”nu ville Centralforeningen som paraplyorganisation 

for sine 11 selvstændige medlemmer være ene om at ændre betydningen af M-et. Der var ham 

bekendt ingen af ”underafdelingerne” der p.t. havde planer om at ændre M-et!” – Han 

anbefalede derfor de fremmødte til at stemme imod denne efter hans opfattelse ligegyldige 

ændring. 

Efter yderligere et par bemærkninger fra øvrige fremmødte, kom forslaget til afstemning. 

5 stemte for det af hovedbestyrelsen fremlagte forslag. 

3 stemte hverken for eller imod – og 1 stemte imod. 

Herefter var forslaget vedtaget. 

 

 

Der var ingen kommentarer til de øvrige forslag, som alle blev vedtaget enstemmigt.  

  

3. Godkendelse til optagelse af lån på op til 1,2 mio.kr. i forbindelse med genopbygningen 

af Sommerlejren. 

 

Det blev præciseret, at der er tale om et realkreditlån med pant i foreningens ejendom, 

Nøkkerosevej 25.  

Der var ingen væsentlige kommentarer. Afstemningsresultatet var en enstemmig vedtagelse. 

Da der var tale om en første gangs fremsættelse, skal det pga. det beskedne fremmøde, skal 

forslaget fremsættes på endnu en ekstraordinær generalforsamling. 
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4. Eventuelt.  

Formanden benyttede lejligheden til at takke Karin Nielsen for sit mangeårige bestyrelsesarbejde.  

Der var ikke yderligere bemærkninger, og herefter blev dirigenten takket for sit arbejde. 

 

Generalforsamlingen sluttede efter ca. en halv time. 

Referat udarbejdet af: Jens Risum  

 

 

------------------------------------------- 

Berigtigelse: 

Generalforsamlingens dirigent bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående referat: 

 

3/5-22   Original underskrevet af Vagn Christensen 

----------------------------  ---------------------------------------------------- 

Dato:    underskrift: (Vagn Christensen) 

  

 

 

 

BILAG TIL DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING D. 25.3.2022 

I KFUM CENTRALFORENINGEN  

 

 

 

§ 1.  
Navn, hjemsted og tilknytning. 
Foreningens navn er: Kristelig Forening for Unge Mennesker, Centralforeningen (herefter 
benævnt CF). 
CF's hjemsted er Københavns Kommune. 
CF står på den danske folkekirkes grund. CF er medlem af KFUM's Idrætsforbund i 
Danmark. 
 

§ 2.  
Formål. 
KFUM Centralforeningens formål er at skabe bedst mulige rammer for børn og unges 
idrætslige og sociale aktiviteter. 
 

§ 3.  
Medlemmer. 
Som medlemmer af CF kan optages enhver, der respekterer CF's grundlag (jvf. §1 og §2). 
Aktive seniormedlemmer af de af CF godkendte afdelinger er forpligtet til at være direkte 
medlemmer af CF og betale det generalforsamlingsfastsatte, årlige kontingent.  
De af Hovedbestyrelsen (herefter benævnt HB) godkendte afdelinger skal have egne love 
og bestyrelser.  
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Såfremt en afdeling kommer i åbenbar modstrid med CF's formål, kan HB efter advarsel 
ekskludere afdelingen. En eksklusion skal herefter vedtages på den først kommende 
generalforsamling. 
Nye afdelinger kan kun oprettes efter forudgående skriftlig godkendelse af HB.  
En afdeling kan kun udmelde sig mod tab af navn og rettigheder hos CF. 
 

§ 4. 
Hovedbestyrelse og forretningsudvalg (HB og FU). 
CF´s generalforsamling vælger 5 medlemmer til HB: Formand, næstformand, kasserer og 
to menige medlemmer (se endvidere §13). Til HB kan endvidere godkendte afdelinger af 
CF udpege 1 medlem gældende for et år ad gangen. 
HB afholder minimum 2 møder hvert forenings år. 
HB nedsætter et forretningsudvalg (FU) på 5 medlemmer. Udvalget består af: Formand, 
næstformand, kasserer og 2 øvrige medlemmer fra HB. 

CF´s formand eller næstformand søger for udsendelse af mødeindkaldelser og referater 
fra henholdsvis HB og FU møder. Afdelinger som ikke er repræsenteret i HB får referater 
tilsendt til afdelingens formand. 
FU varetager CF´s daglige drift. FU mødes efter behov. 
HB kan ansætte en forretningsfører til hjælp i det daglige arbejde - herunder arbejdet med 
referater fra møder i HB og FU. 
HB og FU fastsætter selv deres forretningsorden. 
FU kan nedsætte og opløse ad hoc-udvalg efter behov. Til disse udvalg kan andre end 
HB-medlemmer vælges. 
 

§ 7.  

Hjemmeside/website. 
CF vedligeholder egen hjemmeside/website, der indeholder aktuelle oplysninger 
vedrørende CF-forhold, f.eks. vedrørende administration, husorden m.v. vedrørende 
foreningshuset (kaldet: HUSET) og lejren i Jægerspris. 
 

 
§ 8. 
Tegningsret. 
CF forpligtes ved underskrift af 3 (tre) af HB´s medlemmer, deriblandt to af personerne: 
Formand, næstformand og kasserer.  
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog en 
generalforsamlingsbeslutning som anført i § 15. 
 

§ 10.  
Regnskab og revision. 
CF's regnskabsår er kalenderåret. 
Hvis en afdeling opløses, tilfalder dens eventuelle aktiver CF. 
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CF's regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret 
revisor. Denne skal føre en revisionsprotokol, som skal forelægges HB sammen med 
årsregnskabet. 
 

§ 11. 
Generalforsamling. 
Generalforsamlingen skal afholdes i Københavns Kommune. 
Indvarsling til generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - skal være skriftlig med 
mindst 14 (fjorten) dages varsel. 
I tilfælde af forslag om CF's opløsning med mindst 30 (tredive) dages varsel, direkte til alle 
stemmeberettigede medlemmer eller ved opslag i CF's lokaler, i Emdrupparken og på CF's 
hjemmeside.  
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der før generalforsamlingens 
afholdelse er fyldt 17 (sytten) år.  
Generalforsamlingen er CF's højeste myndighed og dens anliggender afgøres ved simpelt 
flertal uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er fremmødt, bortset fra tilfælde, som 
er angivet i § 8 og § 15 og derfor skal fremstå som særskilt punkt på generalforsamlingens 
dagsorden.  
Afstemning skal foretages skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.  
Stemmeret har alle adgangsberettigede, som har været medlem i mindst et halvt år og 
ikke er i restance med kontingent. Stemmeretten kan udøves i henhold til en skriftlig 
fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog udøve stemmeret i 
henhold til mere end én fuldmagt.  
Lønnede medarbejdere har ikke stemmeret og kan ikke vælges som revisorer.  
I tilfælde af stemmelighed ved valg til HB og ved andre personvalg foretages omvalg 
mellem de pågældende. Opnås der ikke derved nogen afgørelse, foretages lodtrækning. 

§ 12. 
Forslag til generalforsamling. 
Forslag, herunder forslag til valg af medlemmer til HB, som ønskes behandlet på en 
generalforsamling, må enten være stillet af HB, en afdelingsbestyrelse eller af mindst ti 
stemmeberettigede medlemmer. I de to sidstnævnte tilfælde skal forslag være HB i hænde 
senest 10 (ti) dage forud for generalforsamlingens afholdelse. 
Samtlige forslag bekendtgøres ved opslag i CF's lokaler senest 5 (fem) dage forud for 
generalforsamlingen. 

 
§ 13.  
Ordinær generalforsamling. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om CF's virksomhed. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
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4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent for seniorer (over 18 år), samt 
     det årlige administrationsbidrag for afdelingernes ungdomsmedlemmer mellem 13 
     og 18 år. 
6. Forelæggelse af CF's budget til godkendelse. 
7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (HB), således: 
 A: i ulige årstal: Formand. 
 B: i lige årstal: Næstformand. 
 C: i lige årstal: Kasserer. 
 D: i ulige årstal: 1 medlem. 
 E: i lige årstal: 1 medlem.  
8: Valg af 1. og 2. suppleant til HB.  
9: Valg af CF's revisor.  
10. Eventuelt. 
 
 

§ 14. 
Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter HB's bestemmelse, eller når mindst 
femogtyve stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til HB 
ledsaget af forslag til dagsorden.  
I sidstnævnte tilfælde skal HB indvarsle snarest muligt og senest 30 (tredive) dage efter 
begæringens modtagelse. 
 

 

 

 

 


