Kandidat til foreningsledelsen søges, nye aktiviteter, DGI-anerkendelse og forslag til
generalforsamlingen.
Vorbasse KI (KFUM Idræt) inviterer til sin ordinære generalforsamling 28. marts 2019 i
Vorbasse Fritidscenter. Ledelsen håber, at også denne generalforsamling bliver med
mange engagerede medlemmer af foreningen.
Siden sidste generalforsamling februar 2018 har ledelsen forsøgt at efterleve de
kommentarer, opfordringer og beslutninger, som vi mødte på generalforsamlingen samt
selvfølgelig forsøgt at videreudvikle foreningen.
I foråret 2018 gjorde vi klar til at modtage den fungerede Vorbasse E-sport. Fra august har
Vorbasse E-sport været en selvstændig aktivitet under Vorbasse KI (KFUM Idræt).
Jens Lunde, Mette Birkelund og Bente Tofte startede med at udgøre ledelsen i E-sport,
hvor Rune Holdt senere kom til. Aktivitetsudvalget har siden da fordelt opgaverne imellem
sig. Formelt skal Vorbasse E-sport godkendes som selvstændig aktivitet på førstkommende
generalforsamling, hvilket vil blive foreslået under et af de indkomne punkter til
behandling på generalforsamlingen.
Et andet punkt til behandling under indkomne forslag bliver behandling af forslag om at
gøre Vorbasse Airsoft til associeret forening under Vorbasse KI (KFUM Idræt).
Airsoft er en aktivitet, hvor man på en lukket bane med plastikpatroner og håndvåben
drevet af gas, skyder efter skiver og fastgjorte mål uden modstandere på banen.
For at kunne lave en skydeaktivitet under DGI skal der være en politigodkendelse af banen
og aktiviteten. For at få sådan en godkendelse kræves det specielt indhold af vedtægterne.
Vilkår i vedtægterne, som vi ikke mener Vorbasse KIs (KFUM Idræts) øvrige aktiviteter skal
være omfattet af.
Derfor vil ledelsen foreslå en selvstændig forening med eget CVR-nr. og godkendelse som
folkeoplysende forening, men hvor der vil være sammenfald i aktivitetens og Vorbasse KIs
(KFUM Idræts) ledelse og økonomiske håndtering.
Det er aftalt med Jeroen (leder af Fritidscentret), at aktiviteten vil kunne drives på LOFTET.
Det tænkes, at aktiviteten skal køres fast med en til to aktivitetsdage om ugen.
Med airsoft har vi mulighed for at få en aktivitet, som ikke ligner nogle af foreningens
øvrige aktiviteter. En aktivitet, som vi vil kunne praktisere i gode og sikre lokaliteter.
Indtil videre er der 4 punkter til behandling under indkomne forslag. De to første er
beskrevet ovenfor, men de to næste er gengangere fra sidste generalforsamling, hvor
ledelsen fremsatte et samlet forslag til vedtægtsændringer.
Et samlet forslag til vedtægtsændringer opnåede ikke 2/3-flertal blandt de fremmødte
afgivne stemmer, men på generalforsamlingen fik ledelsen opfordringen om at overveje at
fremsætte sit forslag på den kommende generalforsamling som 2 separate punkter; hvilket
vi nu har besluttet at gøre.

På generalforsamlingen vil der være forslag om at ændre i vedtægterne, så formand
ændres til foreningsformand, afdelinger ændres til aktiviteter, ved opløsning af foreningen
tilfalder evt. midler ikke KFUM Idræt landsforbund, men tilfalder Vorbasse Fonden samt en
række redaktionelle ændringer. Det hele vil bliver fremsat som et samlet punkt under
indkomne forslag.
4. punkt indtil videre under indkomne forslag bliver forslaget om navneændring af
foreningen fra Vorbasse KFUM Idrætsforening til Vorbasse Kultur og Idræt.
Ledelsen blev på sidste generalforsamling opfordret til at gå i detaljer omkring sine
medlemskaber af landsforbund. Vi er medlem af hhv. DGI og KFUMidræt. At være medlem
af disse landsforbund har konsekvenser, som vil blive belyst via formandens skriftlige
beretning inden generalforsamlingen.
Skulle forslag om navneændring opnå 2/3 flertal blandt de godkendte afgivne stemmer,
skal punktet godkendes på en ekstraordinær generalforsamling med behandling af dette
punkt. Den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted umiddelbart efter afslutning på
den ordinære generalforsamling; jf. vedtægterne.
Ønsker du forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal de være
foreningen skriftligt i hænde inden 21. marts. Endelig dagsorden til generalforsamlingen vil
blive præsenteret senest 21. marts.
Februar 2019 har Vorbasse KI (KFUM Idræt) modtaget DGIs guldmedalje i velkomst. Dejligt
at få anerkendelse for det arbejde som over de seneste år har været med fokus omkring
vidensdeling, inklusion og modtagelse af vores trænere, ledere og brugere.
Helle Højmark Madsen meddelte i november, at hun igen er i glædelig omstændighed,
hvorfor hun gerne ville trække sig som supplerende medlem til ledelsen. Helle er fantastisk
dygtig og har været til meget stor hjælp for ledelsen.
Vi gik derfor i gang med at finde en erstatning for Helle og fandt frem til en erfaren
foreningsperson, som er aktiv i svømmeaktiviteten. Marianne Brøndsted er startet som
erstatning for Helle. TAK til både Helle og Marianne.
Mathias Jensen har for nogle måneder siden meddelt, at han gerne vil forsøge sig og øge
sit fokus som håndbolddommer, og har af denne årsag også valgt at trække sig som
aktivitetsformand i ledelsen.
Ledelsen er gået i gang med at finde en afløser for Mathias, MEN vi er os meget bevidste,
at vi ikke skal finde en person, der ”ligner” os selv. Vi har brug for mod- og medspil, når vi
forsøger at udvikle foreningen overordnet.
Dianna fortsætter som den økonomiske ansvarlige, mens Ole velo sagtens kan se sig selv
som enten foreningsformand eller aktivitetsformand.
SÅ kan du eller andre se dig som det tredje medlem af ledelsen, vil vi meget gerne høre fra
dig/Jer.

Hos os klistrer opgaverne ikke til bestemte poster i ledelsen. Vi fordeler opgaver blandt de
valgte personer i ledelsen.
Vorbasse KI (KFUM Idræt) er en sund forening. Vi ser frem til den kommende
generalforsamling.
Spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev kan rettes til foreningsformand Ole velo
Jensen – foreningformand@vorbasseki.dk eller tlf. 29 45 76 17.
Med venlig hilsen
Ole velo Jensen

