24.2.2019

Beretning 2018 - Google Docs

Formandsberetning for KFUM og KFUK i Kolding – året 2018
Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling blev vi suppleret op til en fuldtallig
bestyrelse og det har været godt. Jeg vil gerne sige jer TAK for et godt og
konstruktivt samarbejde i bestyrelsen gennem året. Vi er ikke altid enige
og ser tingene fra forskellige vinkler  det synes jeg er sundt. Men vi har
løftet opgaverne i flok.
Ud over vores månedlige bestyrelsesmøder og udvalgsmøder har vi
deltaget i bl.a. powerdag for frivillige arrangeret af Kolding Kommune,
vores Lands og Delegeretmøde og Fritidsfesten (for 2. gang), som
Kolding Kommune arrangerer og hvor vi igen inviterede alle vores
frivillige med, det synes jeg er en oplagt mulighed at benytte, for at sige
tak for en kæmpe indsats.
Aktiviteter
Hvis jeg skal kigge lidt tilbage på vores aktiviteter i foreningen gennem
året der er gået, vil jeg nævne vores loppemarked. Som alle ved er det
lukket ned efter vi havde brand i hallen i sommers. Det at skulle finde nye
lokaler var ikke nemt og ændringer i betingelserne omkring afhentning på
genbrugspladserne m.v. gjorde at vi stoppede for denne gang. Tak til
vores loppeudvalg for et stort stykke arbejde.
Der var Børnefestival og Talentfabrik i april i Haderslev hvor vi sendte en
dejlig flok afsted  og en masse hjælpende hænder til festivalen.
I marts måned var vi igen, ved vores konsulent Henrik Videbæk’s initiativ,
indsamlingssted for Folkekirkens Nødhjælpsindsamling.
Sommeren bød på lejre og camping for både børn, teenagere og voksne.
Tak til jer frivillige herfra som gav en hånd med som lejrchefer, ledere,
ungledere og køkkentanter og som gjorde det muligt at give fede
oplevelser og ”sus” med hjem.
I august måned bød vi velkommen til Melissa Scheid fra Tyskland som er
EVSvolontør hos os indtil marts. Melissa hjælper til i vores forskellige
afdelinger, er med på lejre og events, hjælper til med teenarbejde i
distriktet, Gademix og var i efteråret med til at starte aktiviteten op ”spis
dig mæt”. Melissa går også på sprogskole og bor privat hos hhv. Fam.
Hjort i Viuf og Fam. Kromann i Kolding.
Der er blevet lavet udvalg til at få arrangeret foreningsweekend (som
bliver 1. weekend i november) og til nyt børnetiltag.
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Og så fik vores lokaler en ordentlig omgang renovering hen over
sommeren  jeg håber alle nyder det færdige resultat. Som følge af
renoveringen har vi valgt at have et eksternt rengøringsfirma på huset.

Afdelinger
Pr. 31. december 2018 var vi 314 medlemmer og her i huset har vi
følgende afdelinger: Teenklubben, TenSing, Unge Voksne, Kræs,
Familiefræs m/børneklub, Paletten m/børneklub, Aften på Tværs og
Senior. Jeg vil ikke komme nærmere ind på de enkelte afdelinger men
henvise til de respektive beretninger. Herudover er der Raptus – som er
fælles arrangementer for unge i Distrikt Syd og Distrikt Trekanten i
alderen 1625 år.
Rent aktivitetsmæssigt i huset har vi haft 2055 aktivitetstimer i 2018
(2067 2017), som har givet os ca. 209.000, i tilskud fra kommunen. Det
er et yderligere fald på ca. 11.000, i forhold til 2017 (fald på ca. 2000, i
2016).
Vi vil igen minde om hvor vigtigt det er at ALLE aktiviteter bliver ført i
vores bookingkalender – det letter arbejdet med indberetningen til
kommunen.
Hjemmesiden
Et godt sted at besøge hvis man mangler information om vores forening
er vores hjemmeside www.kolding.kfumkfuk.dk – her kan man også
tilmelde sig nyhedsmail hvis man ikke allerede får det
.
På bestyrelsen vegne
Karin Lomholt
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