Referat fra Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus 2020

Referat fra Ekstraordinært Stormøde i KFUM og KFUK Distrikt Aarhus 2020
- Onsdag den 20. maj kl. 18.30 online via Google Hangouts
Beslutningsreferat med uddrag fra diskussionerne
Deltagere: 39 stemmeberettigede ved mødets start.
Næstformand Mads Ingemansen byder velkommen og stormødet indledes af Martin Sørensen.

1. Stormødet åbnes af Formanden, der leder valg af dirigent, referent og
stemmetællere
Næstformand Mads Ingemansen foreslår Kristine Strunge som dirigent og Kristoffer Vindum som referent.
Stormødet godkender.
Google vælges som stemmetæller.
Dirigenten overtager.
Dirigent bekendtgør, at det ekstraordinære stormøde er lovligt indvarslet (21. april 2020 pr. mail).

2. Mundtlige Beretninger
Distriktet
Næstformand Mads Ingemansen beretter og fortæller bl.a. om strukturudvalget og
grønt udvalg, hvor arbejdet snart går rigtigt i gang.
(Se skriftlig beretning i s tormødefolderen)
Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Beretningen godkendes.

Local 2 Local
(Se skriftlig beretning i s tormødefolderen)
Morten Stensig Sørensen, formand for Local 2 Local, beretter.
Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

Fairbar
(Se skriftlig beretning i s tormødefolderen)
Martin Sørensen, formand for Fairbar, beretter, og opfordrer desuden til, at vi bruger
Fairbar til at lave arrangementer, der kunne have været på Nørre Allé.
Mads Ingemansen, næstformand for distriktet, roser Fairbar for det store arbejde med
flytningen.
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Lene Nørby sender stort cadeau til styregruppen for Fairbar for det store arbejde.

VK Raptus
(Se skriftlig beretning i stormødefolderen)
Jakob Hove og Maja Vester, VK Raptus, beretter.
Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

Aarhus Børnehøjskole
(Se skriftlig beretning i stormødefolderen)
Jens Christian Sandbjerg beretter.
Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

SI
(Se skriftlig beretning i stormødefolderen)
Torben Linaa, SI, beretter.
Lene Nørby spørger om, der er gang i nye ting.
Torben Linaa, SI, svarer, at det største for nylig har været Børnehøjskolen.

KFUM og KFUK’ Hovedbestyrelse
Martin Thomsen fra Hovedbestyrelsen kommer med en hilsen.
Martin Thomsen, Hovedbestyrelsen, fortæller om Hovedbestyrelsens fokus på forslag til
nye vedtægter, der potentielt skal vedtages på Landsmødet 2020. Og han fortæller om
dispensation i Aarhus Midtbys vedtægter ifm. VK Raptus. Derudover nævner han om
World Council 2022 i Aarhus.
Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til Martin.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Kasserer Martin Graversen fremlægger regnskabet.
Der har i år været et underskud på 159.763 kroner.
Fairbar har leveret overskud på 14.708 kroner.
Der er opsagt nogle kontorpladser på Nørre Allé. Derfor er indtægter faldet.
Voksen- og lederaktiviteter er ca. 100.000 kroner over budget. Dette skyldes at World
Council ikke var vundet af Aarhus, da budgettet blev lagt.
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Jakob Hove, Aarhus Midtby, lægger op til et nyt logo på regnskabet.
Morten Stensig Sørensen lægger op til, at Martin Graversen og ham selv snakker
sammen om Local 2 Locals underskud.
Regnskabet godkendes enstemmigt med 39 stemmer.
Kasserer Martin Graversen fremlægger budgettet.
Det foreslås bl.a. at tilskuddet fra SI sænkes med 50.000 kr., da Fairbars lejeindtægt
på 420.000 skal gå til Distriktet og Y-Glocal i stedet for til SI.
Forslaget budgetterer med et resultat på 251.335 kroner.
Morten Stensig Sørensen, spørger, om der skal sættes penge af til det grønne udvalg.
Mødeafholdelse bør som minimum fremgå af budgettet.
Mads Ingemansen, næstformand, kommenterer, at punkterne om World Council
vedrører forslaget 4.1.

4. Indkomne forslag
4.1 Forslag om World Council 2022
(Se forslag på side 23 i s tormødefolderen)
Lene Nørby spørger: Jeg støtter forslaget, men hvordan får distriktet det til at hænge
sammen med vores by og vores ambitioner? Det skal tænkes med.
Mads Ingemansen, næstformand, svarer: Det bliver vores fokus de næste år. Vi har
fokus på at få vores egne aktiviteter til at toppe og involvere dem så meget, som
muligt.
Forslaget er vedtaget enstemmigt med 39 stemmer.
4.2 Forslag om visioner for distriktet
(Se forslag på side 24 i s tormødefolderen)
Jakob Hove, støtter forslaget og kommenterer: Skal man overveje, om man som
distrikt skal tænke i en ny ansat, der kan være med til at støtte det frivillige liv i
distriktet. Skal det undersøges, om der er et behov? Og så gøre noget ved det, hvis der
er et behov.
Forslaget er vedtaget.
Stemmerne fordelte sig som følger:
● Hvordan får vi samlet distriktet bedre, så de lokale aktiviteter kommer til at
samarbejde bedre? 39 stemmer for. 1 stemmer blankt.
● Fortællingen om hvem vi er - give os en bedre fortælling i lokalmiljøet. 37
stemmer for. 2 stemmer blankt.
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●
●

Større fokus på foreningerne - hvordan kan distriktet blive bedre til at
understøtte foreningerne? 36 stemmer for. 1 stemmer imod. 2 stemmer
blankt.
Hvordan sikre vi, at vores frivillige, deltagere og nye målgrupper bliver en
integreret del af foreningen. 39 stemmer for.

4.3 forslag om driftstilskud til Local 2 Local
(Se forslag på side 26 i s tormødefolderen)
Lene Nørby kommenterer: Hvad med det nye budget i 2020? Skal der tænkes i, om der
kan skæres ned fremover?
Morten Stensig Sørensen svarer: Det er ikke klart endnu. Det er et ongoing fokus, men
det gør det mindre panikagtigt og sikkert, at de ikke skal skynde sig.
Lene Nørby spørger: Fairbar har fået et tilskud i 10 år. Er det også det, Local 2 Local
skal have?
Morten Stensig Sørensen svarer: Hvis det giver mening. Jeg synes, vi får meget for
pengene og viser ansvar ved at være en ressourcestærk YMCA, der hjælper mindre
bemidlede YMCAs økonomisk. Lige nu giver det ikke mening at skalere ned.
Forslaget vedtages med 33 stemmer for. 3 stemmer blankt. 2 stemmer imod.
4.4 Forslag om fremadrettet tilskud til Fairbar
(Se forslag på side 28 i s tormødefolderen)
Forslaget vedtages enstemmigt.
Martin Graversen, kasserer, tilføjer: Distriktet stiller naturligvis underskudsgaranti for
Fairbar.
4.5 Forslag om fastholdelse af nuværende praksis for kursister på Aarhus
Børnehøjskole
(Se forslag på side 30 i s tormødefolderen)
Martin Thomsen, Hovedbestyrelsen, kommenterer: Hovedbestyrelsen bakker op om
styregruppen og arbejdet med Aarhus Børnehøjskole. Det er et vigtigt spørgsmål for
KFUM og KFUK som medlemsorganisation. At have medlemmer giver forpligtende
fællesskaber. Vi vil gerne byde folk velkommen i vores organisation. I Raptus er det
eks. kutyme, at man bliver medlem. Dette med stor succes. KFUM og KFUK’s
aktiviteter er åbne for alle, men vi vil gerne gøre det billigere at deltage, hvis man er
medlem. Når det er sagt, accepterer vi styregruppens beslutninger og ønsker ikke at
presse noget ned over styregruppen. Tak for at bringe det op, så vi kan høre, hvad
medlemmerne tænker.
Morten Stensig Sørensen spørger: Tak for at starte debatten. Det er en vigtig
diskussion. Gælder det kun deltagerne eller også de frivillige?
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Mads Ingemansen, Næstformand, kommenterer: Jens Christian og jeg har snakket
sammen om, at det skal prøves at få børnene over i fællesskaberne. Fokus skal
fremadrettet være på, hvordan vi får knyttet deltagerne til andre aktiviteter.
Jens Christian Sandbjerg, formand for Aarhus Børnehøjskole, svarer Morten Stensig
Sørensen: Det er kun børnene, altså deltagerne(der betaler), da det er et højt
kontingent for voksne at blive medlem - og frivillig.
Det er måske en drøftelse, der kan fortsættes fremover med Hovedbestyrelsen. Det er
en vigtig drøftelse for KFUM og KFUK i Danmark. Er det meningsfuldt at snakke om
Aarhus Børnehøjskole som en skole eller et aktivitetstilbud? Det har været drøftelsen
bag. Vi anerkender, at vi skal arbejde mere med at bygge bro mellem Børnehøjskolen
og KFUM og KFUK’s øvrige aktiviteter.
Lene Nørby spørger: Skal Århus Børnehøjskole under de andre højskoler i Danmark?
Jens Christian Sandbjerg, formand for Aarhus Børnehøjskole, svarer: Det er blevet
undersøgt, og der overvejes stadig, om der skal arbejdes mere i det.
Christoffer Rinder spørger: Hvor stor er forskellen på medlemskab til KFUM og KFUK
vs. et kursus på Børnehøjskolen?
Jens Christian Sandbjerg, formand for Aarhus Børnehøjskole svarer: Det skaber ikke et
overskud på Børnehøjskolen.
Lene Nørby spørger: Da Aarhus Børnehøjskole er startet af distriktet - føler I så ikke
noget den vej?
Jens Christian Sandbjerg, formand for Aarhus Børnehøjskole, svarer: Jo. Og vi har også
overvejet flere muligheder. Det er en lang drøftelse, som vi gerne vil tage med
distriktsbestyrelsen og andre senere.
Lene Nørby spørger: Hvis Aarhus Børnehøjskole skal være en del af de andre højskoler,
så vil de nye steder, der starter nu, være anderledes end jer, da de kræver
medlemsskab.
Jens Christian Sandbjerg, formand for Aarhus Børnehøjskole, svarer: Det kan jeg ikke
lige svare på.
Forslaget vedtaget med 25 stemmer for. 8 stemmer blankt. 7 stemmer imod.
4.6 Forslag om ekstra ansatte ressourcer på Børnehøjskolen i 2020
(Se forslag på side 32 i stormødefolderen)
Lene Nørby kommenterer: I Corona-tiden kunne skoler sikkert være interesseret
allerede nu (i at være på Børnehøjskolen).
Jakob Hove kommenterer: Synes det lyder spændende - God udnyttelse af fine lokaler,
forhåbentligt!
Casper Fink kommenterer: Fedt at have høje ambitioner!
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Jens Christian Sandbjerg, formand for Aarhus Børnehøjskole, svarer: Tak for tilliden, vi
ser frem til spændende drøftelser med distriktsbestyrelsen om, hvordan vi får
forslaget omsat i praksis.
Forslaget er vedtaget med 37 stemmer for. 1 stemme imod.

5. Fastsættelse af kontingent
Det foreslås, at vi fortsætter med kontingent på 75 kroner.
Dirigenten nævner, at 75 kroner er DUF’s mindstebeløb for medlemskab
Forslaget vedtages enstemmigt.

6. Godkendelse af budget
Martin Graversen, kasserer, summerer op på de vedtagede forslag, der er tænkt med i
budgettet.
Lene Nørby kommenterer: Hvis der skal ansættes nye kræfter jf. visionsforslaget, skal
det vel med i budgettet?
Martin Graversen, kasserer, svarer: Vi er ikke så langt i overvejelserne om ansat ift.
budgettet, men det skal naturligvis med til næste Stormøde.
Mads Ingemansen, næstformand, kommenterer: J eg forestiller mig, at næste stormøde
indebærer en samlet pulje om fremtidige ansættelser og en eventuel ny struktur. Vi
ser naturligvis på de ressourcer, vi allerede bruger.
Budgettet vedtages enstemmigt.

7. Valg af formandsskab
Formandsvalg
Anne Damsgaard opstiller som formand.
Der er ikke kommet tilsagn om, at andre ønsker at stille op. Dirigenten spørger om,
der er andre, der ønsker at stille op.
Anne Damsgaard vælges som formand ved fredsvalg.
Næstformandsvalg
Der skal vælges to næstformænd. En for 1 år og en for 2 år.
Sofie Breinholt stiller op og Mads Ingemansen genopstiller
Sofie Breinholt ønsker at stille op for 2 år. Mads Ingemansen stiller op for 1 år.
Dirigenten spørger om, der er andre, der ønsker at stille op.
Sofie Breinholt vælges som næstformand for en 2-årig periode og Mads Ingemansen
vælges som næstformand for en 1-årig periode ved fredsvalg.
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Der orienteres om valg af bestyrelsesrepræsentanter fra lokalforeningerne:
Gellerup: Jasmin P. Sørensen - 2 år, Martin Graversen - 1 år
Frederiksbjerg: Emil Hagelskjær Dollerup er på valg til Frederiksbjerg
generalforsamling for 2 År, Mathias Kongsgaard - 1 År
Midtbyen: Jonathan Dam Christensen - 2 år, Louise Dybdahl - 1 år

8. Valg af repræsentation til SI
Ole Mølby er på valg. Distriktsbestyrelsen opfordrer til genvalg.
Dirigenten spørger om, der er andre, der ønsker at stille op.
Ole Mølby vælges ved fredsvalg.
Der orienteres om, at distriktsbestyrelsen har valgt Torben Linaa Hansen til SI og
Torben Linaa Hansen og Ole Mølby til Kollegiebestyrelsen.

9. Valg af revisorer
Jesper Jessen Hansen og Lea Klausen genopstiller.
Distriktsbestyrelsen foreslår genvalg.
Jesper Jessen Hansen og Lea Klausen vælges ved fredsvalg.

10. Eventuelt
Diverse reklameindslag.
Mads Ingemansen får stor ros for sit kæmpestore arbejde for distriktet det seneste år
og mange klapsalver bag skærmene!
Dirigenten lukker stormødet.
Mads Ingemansen, næstformand for distriktet, siger tak for et godt og alternativt
stormøde og tak til afgående medlemmer Jakob Hove og Kenneth Nonbo, som nu
træder ud af distriktsbestyrelsen. Og ser frem til det næste år i den nye
distriktsbestyrelse!
Næstformand Mads Ingemansen takker dirigenten og takker for i år.
Referatet er godkendt af dirigent og referent
27/05/2020
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