Referat bestyrelsesmøde

Onsdag d. 13. oktober kl. 16.00-19.00 på kontoret i GMC
Til stede: Merete, Ulla, Jakob, Rune, Gitte, Jens, Anne, Anita, Christine
Fraværende: Lars, Rikke
1. Valg af ordstyrer og referent
Jens er ordstyrer og Anita, Merete og Christine deles om referatet
2. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt uden bemærkninger
3. Trivsel – hvordan vi det?
Uden for referat
4. Revideret budget for 2021
Christine og Merete har sammen revideret budgettet for 2021 bl.a. på baggrund af regnskabstallene pr.
31/8-2021. Sommerfest og Playitas (både indtægter og udgifter) er blevet nulstillede som følge af
Corona.
Følgende poster er blevet reduceret:
• Kontingenter (10.000 kr.)
• Deltagerbetaling, bowling (1.000 kr. som følge af Corona)
• Lønafregning (13.720 kr. vedr. kontormedhjælp - udskydes til 2022)
• Bowling baneleje (2.945 kr. som følge af Corona)
• Udgifter til vedligehold (2.000 kr.)
• Varmtvandsgymnastik (10.000 kr. - resterende midler bruges i januar 2022)
• Baneleje Frederiksberg (7.000 kr. som følge af nedlukning i en periode)
Følgende poster er blevet øget:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andre indtægter og donationer (17.000 kr. fra DIF og DGI til dækning af lønnen i august)
Andre indtægter og donationer (6.000 kr. til opsøgende indsats på Frederiksberg - Ellen Mørchs
Fond på 38.300 kr., idet resten forbruges i 2022)
Andre indtægter og donationer (5.000 kr. fra Københavns Kommune, der skal dække
instruktørtræning i Sundhedshus Vanløse i perioden sep. 2021 - jan. 2022)
Lønafregning (6.000 kr. fra Elles Mørchs Fond (se ovenfor)
Rekvisitter (4.000 kr.)
Kontor og administration (5.000 kr. til kontor og klubmodul samt yderligere 5.000 kr. besluttet af
bestyrelsen)
Frivilligt arbejde og godtgørelse (2.000 kr.)
Lokaleleje København (2.200 kr. til spinning og 3.000 kr. til La Fit-klip)

Bestyrelsen besluttede endvidere, at resten af de 5.000 kr. til 3. halvleg (3700 kr.) må bruges i resten af
2021. Christine beregner hvor meget pr. hold. Bestyrelsen vedtog også, at der skal afsættes midler til
klubtøj i 2022 (se pkt. 6).
5. Opsamling på spørgeskema om sommersæson – Ingegerd (praktikant)

Vi gennemgik sammenfatningerne fra spørgeskemaet, som Ingegerd har udfærdiget. Vi drøftede særligt
det punkt med forslag til næste års program. Der ønskes bl.a. indendørs volleyball, hvilket tidligere har
været nævnt af Otto også. Igen talte vi om, at det har været ekstraordinært, at vi har kunne låne haller
pga. Corona og ikke noget, som vi fremadrettet kan. Jens nævnte, at beachvolley har været ret
populært, men at det ikke har været helt de samme, som kom der, som også plejer at kómme til
indendørs volleyball. Ligeledes talte vi om, at det er to måneders helt gratis aktiviteter, som vi tilbyder
og derfor heller ikke kan tage alle ønsker med i programmet. Og endelig har dette års sommerskema
været helt ekstraordinært pga. flere tildelte midler fra DIF og DGI’s Genstartspulje. Merete foreslog, at vi
må kigge på næste års muligheder, når vi når til budgettet for 2022, hvilket der var bred enighed om.
Gitte pointerede, at alle os i bestyrelsen kender baggrundene for de valg og beslutninger, der er blevet
truffet, men at medlemmerne ikke gør. Derfor kan det være vigtigt fremover at få informeret tydeligt til
medlemmerne, hvorfor vi gør, som vi gør. Det tog vi i bestyrelsen til efterretning og vil være
opmærksomme på.
6.Klubtøj – Ingegerd og Jens Bjørn
Forslag til klubbens visuelle profil fremadrettet:
Holdsæt: Blå/hvid stribet holdtrøje med sorte shorts og blå strømper
Klubben køber selv nogle holdsæt, som fx kan bruges til stævner i fodbold/volley, men medlemmer kan
også købet deres eget sæt og fx få navn på ryggen.
Almindeligt medlemstøj med Logo: Blå overdel og sort underdel.
Der kan tilføjes forskellige typer af beklædning (fx top uden ærmer) alt efter om det findes i Hummels
sortiment.
Medlemmer kan købe tøjet – men vi kan måske også undersøge, hvor meget det vil koste at give alle
medlemmer en t-shirt, og om vi kan finde en sponsor til det.
Det er vigtigt, at instruktørernes tøj skiller sig ud fra medlemmerne. Indtil videre er det fortsat en
mørkeblå T-shirt fra Craft med orange logo og skrift.
Bestyrelsen godkender den visuelle profil. Hummel opdaterer deres design i januar 2022 – derfor
afsættes først penge i budgettet for 2022.
6. Punkter fra Koordinator (ca. 20-30 min)
• Fra 1. oktober er der kommet 3 nye hold herude i GMC. Mindfulness på kontoret, fitness i La Fit med
Klippekortsordning og spinning i La Fit. Klippekort og spinning finansieres af DAI-tilskuddet. Hvis det
skal fortsætte efter nytår, skal der findes finansiering til det.
• Gustav er startet som ny kontormedhjælp 9 timer pr. uge året ud. Dette er også finansieret af DAItilskuddet. Gustav hovedopgave er det opsøgende arbejde – tage kontakt til forskellige steder,
samle et fortælleteam samt være med inde over Frb. Projektet.
Hvis vores §18 ansøgning til Frb. godkendes, kan vi bruge driftstilskuddet fra Frb. til at fortsætte
Gustavs ansættelse. Udover kontormedhjælp er Gustav også fodboldinstruktør om onsdagen.
• Opfølgning på frb. projekt: To instruktører Asger og Peter har vist interesse for at høre mere.
Christine og Gustav indkalder til møde, hvor Ulla og Anne også inviteres med, da de også har udvist
interesse.
• Christine fortæller, at der er kommer en ny leder på Kompasset, som hedder Rasmus. Han er Otto
og Christines nærmeste leder, og Christine vil sørge for at indkalde ham og Marianne (centerleder)
til et møde, for at fortælle om Kæmperne.

•
•
•

Christine holder efterårsferie i uge 42, så der er brug for afløser i træffetiden – Tirsdag tager Jens og
Anita, torsdag aflyser vi.
Opfølgning på klagemail. Efter godkendelse fra bestyrelsen har Christine sendt et kort til
vedkommende på vegne af bestyrelsen. Der er ikke sket yderligere i sagen.
Frivillige/instruktører i systemet (ej kontingent) men uden faste opgaver?
Det blev bragt på bane, at vi har en lille gruppe blandt de frivillige, som ikke har været aktive længe.
Vi besluttede derfor, at hvis man ikke har været aktiv som frivillig i en sæson, så skal man betale
kontingent i næste sæson. Christine vil skrive en mail til de pågældende frivillige og meddele dem
ovenstående. Vi besluttede dog også, at der skal være mulighed for, at de inaktive frivillige får en
mulighed for at byde ind med aktivitet, hvilket også vil blive nævnt for dem i Christines mail. Endelig
blev det foreslået, om man skal opdatere vedtægterne således, at det skrives ind der.
Anne spørger til medlemmer, der ikke har meldt sig ind. Kan vi gøre noget for at undgå det? På et
senere møde vil vi kigge på en strategi til at forebygge gratister og en skærpet indsats for at minde
medlemmer om kontingentbetaling.

•

Workshop for instruktører og frivillige d. 13/11. Christine har sendt mail ud om dette, men der
kommer også en invitation fra Idrætsfællesskaber, som er dem, der faciliterer det. Workshoppen er
både for instruktører, bestyrelse og andre frivillige. Så meld jer gerne til.

•

Sund By Walk ’n Run afholdes hvert år i starten af maj måned. DAI og Kæmperne er
hovedarrangører, men der er også andre med. Kæmpernes bestyrelsen skal gerne være
repræsenteret i planlægningsgruppen, hvor Christine også sidder. Ulla og Anita melder sig. Flere
andre tilkendegiver, at de gerne vil hjælpe til på dagen.
Invitation til Winter Walking – er det noget vi skal?

•

7. Julegaver – Gitte
Forslag om at finde et alternativ til Tivoli-årskort, da ikke alle får benyttet deres kort. Gitte vil eventuelt
kontakte et par andre kulturinstitutioner og høre om muligheder for rabatter. Vi tænker over det til
næste gang og tager punktet op igen.
8. Oplæg om udtrapning af medicin – Gitte
Der er enighed om, at det lyder spændende, men at Kæmperne ikke kan stå for at arrangere den type af
oplæg. Det kan sende et forkert signal til dem, der er meget afhængige af deres medicin, og samtidig
kan det i værste fald trigge nogle til at stoppe med medicinen, uden at konsultere sin læge først.
Men er dog altid velkommen til at slå arrangementet op i Kæmpernes gruppe og spørge om nogle vil
følges.
9. Nyt fra udvalg / status på arbejdsopgaver
Christine har skrevet alle idéerne til opgaver/udvalg ind i et dokument, hvor man også kan notere status.
Se opgavelisten, som er sendt ud sammen med dagsordenen.
10. Evt.
Kommende bestyrelsesmøder: torsdag d.18.november og mandag d.13.december. Begge møder
starter kl.16.

