
Referat fra bestyrelsesmøde i IFK98  
Mandag d. 16.11 2020 kl. 16.00-19.00 i Grøndal Multicenter 

Tilstede: Christine, Jacob, Jens Bjørn, Tan, Gitte, Anita, Lars, Rikke og Ulla via Messenger. 
Afbud fra: Merete, Dina og Rune 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Jens Bjørn er ordstyrer og Ulla er referent 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 
Ulla har tilføjelser til punkt 7. og 8 
 

3. Trivsel – hvordan vi det? 
Punktet er uden for referatet 

 
4. Opfølgning siden sidst 

• Orientering og status fra div. udvalg  
o Markedsføring, opsøgende arbejde, fortælleteam 

▪ Jens Bjørn og Lars vil gerne lave en video om foreningen 
▪ Ulla tilbyder sig som udgående fortæller og oplægsholder i 

samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem 
o Fundraising,  

▪ Indledende møde er afholdt og nyt møde er aftalt til den 19.11 i GMC – 
alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne 

▪ Christine køber et prøveabonnement på 2 måneder til Legatbogen.dk 
▪ Afslag på 2 priser ”Årets Idrætsforening i København” og ”Danskernes 

idrætspris” 
o Me-too  

▪ Udvalget arbejder på beskrivelsen, som bliver fremlagt for 
bestyrelsen, når materialet er klar. 

▪ Rikke gør opmærksom på, at den beskrivelse, der ligger i udkast lige 
nu, måske er lidt tung og evt. skal omformuleres. 

o Klubhygge/kontor. 
▪ Fundraising-udvalget vil søge om midler til indretning. 
▪ Jens Bjørn sender oversigt til bestyrelsen, med forslag til inventar 

o Hjemmeside  
▪ Christine indkalder til møde omkring Klubmodul for interesserede, 

når vi har fået indkøbt lærred og projektor. 
▪ Gitte gør opmærksom på, at hjemmesiden ikke fungerer særlig godt 

på mobilen. Christine hører Klubmodul om der kan gøres noget.  
o Jakob efterlyser en samlet oversigt over udvalgenes møder. Oftest ligger de 

i træffetiden. Jakob opretter en privat Facebook-gruppe ”IFK-bestyrelse, så 
vi alle kan følge med i mødedatoer og kommunikere med hinanden m.v 
 

• Workshop for instruktører i stedet for teambuilding den 13. og 20.12 2020 
o På grund af Corona-situationen er teambuilding blevet konverteret til 

workshops + spisning med en medarbejder/konsulent fra Idrætsfællesskabet 
– vores naboer i GMC 



o Tema: Tryghed og fællesskaber samt fastholdelse og inklusion af både 
sårbare og ressourcestærke medlemmer 

o Indhold: Icebreakers – Øvelser – samtale 
 

• Supervision for bestyrelsen den 3.12.2020 fra 15:30-18:30 inkl. Juleplatte. 
o Lisbeth Crafack vil give bestyrelsen supervision i forhold til at klæde den 

bedst muligt på i bestyrelsesarbejdet og optimere arbejdsgangene samt 
indholdet. Desuden vil hun give indspark til, hvordan man skaber 
rummelighed i en bestyrelse med forskellige typer af mennesker, deres 
kompetencer og divergerende kapacitet 

 
5. Corona 

• Generelt  
o Siden sidst: Vi er IKKE inkluderet i den særlige gruppe af sårbare, der er 

undtaget af forsamlingsforbuddet. 
o Nedlukning fra torsdag d. 29/10 til og med mandag d. 2/11 på grund 2 

separate tilfælde af Covid-19 hos 2 medlemmer på samme tid.  
o Senest er Ulla testet positiv og alle deltagere på hendes hold er orienteret 

omkring at blive testet. Det er kun de berørte hold, der har været aflyste i 
denne omgang, og vi har endnu ikke hørt om nogle medlemmer, der er 
testet positive i denne forbindelse.  

o D.d. er Christine blevet orienteret om, at endnu en instruktør er testet positiv. 
Vedkommende er gået i selvisolation og dem, der har været i kontakt med 
instruktøren, er blevet informeret.  

o Christine sender noget information ud på mail om, hvordan medlemmer og 
instruktører skal forholde sig, hvis de har symptomer eller testes positiv for 
Covid-19 - samt hvordan vi som forening håndterer situationen vedr. 
smittespredning og opsporing.  
 

• Tilmeldingsprocedure  
o Jakob lægger op til, at der skal være ensformig tilmelding på alle hold – det 

viser sig, at der har været ”utydelige regler”. 
o Vi snakker om hvordan det kan og skal håndteres. Christine understreger, at 

proceduren hele tiden har været, at man tidligst kan tilmelde sig 6 dage før 
og at det er først til mølle – nogle instruktører har så måske selv lavet om det 
– det får vi rettet op på.  

o Christine undersøger med Oliver, om fodbold om fredagen kan deles op i 2 
hold spilletid 2x50 min., så flere kan deltage. 
 

• Status på hold og tilpasning af hold – fx opdeling  
o Gitte nævner at afspritning i fitness ikke fungerer – medlemmerne er ikke 

gode nok til at spritte af efter sig. Det halter også med brug af mundbind, og 
Anita tilføjer, at der også skal strammes op ift. bruge af udendørs sko i 
fitness. Christine sørger for at lave en påmindelse i næste mail, der sendes 
ud til medlemmerne.  

o Det går generelt godt på holdene. Vi savner medlemmer på nogle af 
holdene, og Christine har gjort en indsats for at tiltrække medlemmer til de 
berørte hold. Nogle instruktører bruger også foreningens Facebook til at 
tiltrække deltagere på holdene – det fungerer godt. 



o Vi er desuden tilmeldt DGI’s arrangement ”Spring for Livet”. Grundet corona 
er konceptet i år ændret til ”Åbne træninger i uge 48” – vi er tilmeldt med 
holdene Pilates og Yoga, Motionsgymnastik og Softgym om onsdagen, for at 
tiltrække flere deltagere.  
 

6. Økonomi  
UDSÆTTES til næste møde, hvor der skal laves budget for 2021 – Merete og Christine 
udarbejder et forslag på forhånd.  

 
7. Orientering fra Koordinator 

• Christine har haft online møde med et par sundhedskonsulenter fra Vanløse 
Sundhedshus. Mulighed for samarbejde og for at oprette et hold der. Fordel: Gratis 
lokaler og vi har ikke nogle hold i Vanløse.  Der følges op igen i december måned.  

 
• Hvordan kan Kæmperne spille en større rolle på Kompasset? 

o Der var forslag om at holde oplæg eller faste intro møder om IFK (tirsdage 
kunne evt. være en god dag). 

o Flere i bestyrelsen har aldrig eller kun været på Kompasset få gange, vi 
besluttede derfor at lave en udflugt dertil og høre mere om stedet.  

 

• Præsentation af vores procedure ift. åbne medlemskaber og følgeordning   
o  se bilag – Christine orienterer om baggrunden for åbne medlemskaber og 

personalets muligheder for at følge borgere til prøvetimer.  
o  

• Præsentation af lønstruktur hos Kæmperne (se bilag)  
o Vi har tre trin: 150 kr., 170 kr. og 193,16 kr. i timen + 12,5 % i feriepenge.  
o Alle nyansatte instruktører starter på den lave sats 150 kr./timen og kan efter 

et års ansættelse stige til næste sats. Dette sker enten ved indstilling fra 
koordinatoren eller ved at instruktøren anmoder om det. Dette bl.a. som en 
motivationsfaktor for at fastholde vores instruktører. 

o På sigt vil den højeste lønsats blive udfaset og afskaffet. P.t har vi kun 1 
instruktør tilbage på den høje lønsats. 

o Lønsatserne og Christines fremlæggelse bliver enstemmigt godkendt. 
 

• Godtgørelse til frivillige – forslag fra koordinator UDSÆTTES til næste møde 
 

• Julegaver  
o De frivillige plejer at få et årskort til Tivoli i julegave. (Pt. 19 frivillige).  
o Christine foreslår, at de lønnede instruktører også får julegave i år, som tak 

for den ekstra indsats der er gjort ifm. Corona bl.a. udendørsaktiviteter, 
ændring af hold og varetage tilmeldinger. Christine har ikke nået at regne på 
merudgiften, men sender en mail til bestyrelsen snarest efter mødet.  

 
8. Næste møde + julefrokost 

Vi aflyser bestyrelsens julefrokost, for at vise, at vi følger regeringens restriktioner og 
idrætsorganisationernes anbefalinger om ikke at afholde sociale arrangementer. 

o Vi holder i stedet et almindeligt bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 
kl. 16.00-19.00 
 

 



9. Billeder og beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer 
o I pauserne under mødet blev der ivrigt taget billeder af 

bestyrelsesmedlemmerne til brug på vores hjemmeside. Nogle sender selv 
et billede til Christine. 
 

10. Evt.  
 

o Anita gør opmærksom på manglende rengøring i Hørsholmsgade i fitness 

og særligt på toiletterne og opfordrer til at det bliver taget op overfor 

Ungehus 

o Anita sender en hilsen fra Lennart - vi har sendt ham blomster og kaffe. Han 

blev meget glad og er i bedring. 


