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Referat bestyrelsesmøde i IFK98  
Torsdag d. 11. marts 2021 kl. 16.00-19.00 i Online via Zoom 

Tilstede: Christine, Ulla, Lars, Rikke, Jacob, Gitte, Dina, Jens Bjørn og Anita 

Afbud: Merete, Rune og Tan 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Christine og referent: Christine med hjælp fra Anita 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt uden bemærkninger  
 

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

4. Orientering fra Koordinator 
 
Opfølgning på Corona:  
Forsamlingsforbuddet er gået fra 5 til 25 deltagere på udendørsidræt i foreningsregi. Det 
er glædeligt og giver samtidig mulighed for flere hold og nye hold. Der er kommet 
fodbold to gange om ugen, blandet bold på onsdage, og der kommer udendørs 
cirkeltræning på Frederiksberg. Det giver mest mening, at det nuværende skema gælder 
frem til 31.marts. Omkring d.23.marts kommer der nye udmeldinger fra politisk side og 
formentlig en mere langsigtet plan for håndtering af corona og genåbningsfaser. Det vil 
måske påvirke vores forening også, og det må vi tage, når det kommer. Christine har ferie, 
som skal afholdes, og holder derfor ferie henover påsken.  
 
Status på skema/hold og instruktører  
På sidste bestyrelsesmøde blev det meldt ud, at Malthe har sagt op. Anita har fået den 
boksefitness, som Malthe havde om fredagen dvs. 1½ time. Det bliver fremadrettet til 
cirkeltræning, og ligger i den kommende periode på tirsdage på Kompasset. Endvidere er 
Anita blevet ansat yderligere 1½ time til cirkeltræning udendørs på Frederiksberg, da vi 
havde lidt ekstra lønkroner til gode på Frederiksberg, fordi Christine er ulønnet på 
dansefitness og samtidig er cykelholdet rykket til København. Anita er således blevet ansat 
i fleksjob 3 timer om ugen, og måske kan der hen ad vejen komme flere timer til Anitas 
ansættelse. 
 
Opfølgning vedrørende kontingentbetaling 
Christine har været i gang med at kigge på indbetaling af kontingent fra medlemmer i 
vores medlemssystem først d.25.februar og nu per dags dato. Status per dags dato 
11.marts er, at vi har 357 profiler i vores medlemssystem. Af dem skal der ses bort fra de 
35 frivillige og instruktører, som ikke betaler kontingent. 127 medlemmer mangler fortsat 
at betale kontingent. De 127 kan fordeles på 3 grupperinger; 8 personer mangler at betale 
for tre sæsoner, 32 mangler at betale for to sæsoner og 87 mangler for kontingent per 
februar 2021. Christine sender inden længe en specifik mail til de 87 medlemmer, som 
mangler den seneste kontingent. Hun har tidligere sendt mere generelle mails ud, men 
sender nu en målrettet mail til de 87 medlemmer. De resterende medlemsprofiler, som 
mangler at betale for flere sæsoner, må vi nok sande, at vi har mistet som medlemmer. 
Christine sender et dokument ud til bestyrelsen med tallene. Efter 15.april er der halv pris 
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på kontingent, da kun halvdelen af sæsonen er tilbage. Måske vil der komme nogle nu 
passive medlemmer tilbage derefter, hvis der åbnes mere op, og vi måske kan vende 
tilbage til mere normale forhold. Halvvejs på året laver vi en evaluering af medlemstallet. 
 
Projektansøgning til Trygfonden 
Christine har i samarbejde med Mads fra Idrætsfællesskabet og fundraiser Christina sendt 
projektansøgning til Trygfonden med et beløb på 1,9 million kr. Det er et projekt, som skal 
forløbe over 2½ år og har fokus på at få unge med psykisk sårbarhed ind i idræts- og 
foreningslivet. Christine fortalte, at hun er tilfreds med ansøgningen, men at skabelon fra 
trygfonden måske er lidt kludret. Hun sender en mere overskuelig projektbeskrivelse til 
bestyrelsen på mail.  Projektbeskrivelsen skal endvidere bruges til at søge midler hos 
Helsefonden (1,9 million kr.) og Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond 
(300.000 kr.). Endvidere vil der blive kigget på flere puljer og fonde i løbet af foråret.  
Christine fortalte til sidst, at hun går med tanker om at bruge den ansøgning, som vi 
sendte til Kulturministeriet i december til DGI/DIF’s foreningspulje, som har deadlines: 
31.maj, 31.august og 31.oktober. Ansøgningen skal have fokus på rekruttering og 
fastholdelse af medlemmer samt opsøgende arbejde. 
 
Aflæggelse af regnskab – herunder opfølgning på medlemstilskud 

Årsregnskabet for 2020 er ikke lavet færdigt endnu. Det skal være færdigt og 

underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen.  

Der skal aflægges regnskab til kultur og fritidsforvaltningen for det medlemstilskud vi får 

hvert år. Christine er pt. i gang med at undersøge om revisorfirmaets nuværende 

opstilling af årsregnskabet lever op til kommunens krav, som blev skærpet i 2019. Hvis 

ikke, så skal revisorfirmaet have mere for at udarbejde regnskabet.  

Fristen for at aflægge regnskab til Københavns Kommune og ansøge om nyt 

medlemstilskud for 2022 er d. 1. juni. I den forbindelse gør Christine opmærksom på, at 

der kommer en række dokumenter, som bestyrelsen skal underskrive.  

Der er endnu ikke kommet afklaring på problematikken om indhentelse af 

handicaperklæringer ift. medlemstilskuddet. Sagen er endnu ikke blevet drøftet i 

Folkeoplysningsudvalget, og Christine har rykket Idrætschefen Thomas Bach et par 

gange uden held. Vi kan evt. få hjælp fra Mogens Damgaard fra DAI, for at sætte skub i 

tingene.  

Vi skal desuden aflægge regnskab og evaluering for de 2 x §18-midler vi har fået fra 

Københavns Kommune samt for de §18-midler vi har fået fra Frederiksberg i 2020. 

Fristen hos begge kommuner er d. 31/4-21. 

Sund By Walk and Run torsdag d.6.maj 2021 

I arrangørgruppen har de besluttet at lave eventet til en slags ”online” begivenhed på 

landsplan. I stedet for, at Kæmperne og DAI afholder et stort arrangement for alle de 

andre foreninger i Fælledparken, er det meningen, at hver enkelt forening kan tilmelde 

sig som arrangør i deres by. 

Arrangementet skal så afholdes på samme dag og tidspunkt landet over, og i den time (kl. 

11-12), hvor man samler runder, vil DAI sende live via Facebook – og foreningerne 

opfordres til at gøre det samme.  

Christine sender en invitation ud til os i bestyrelsen, og så er det meningen, at vi skal 
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melde os til hos DAI som arrangør af det motionsløb, der finder sted i København (fx 

Fælledparken). Afhængig af hvor mange vi må samles d. 6. maj, kan vi sende vores lokale 

invitation ud til aktivitets- og samværstilbud i København (fx Kompasset, Cafe Rose, 

Ottilia osv.). Det kan også være, at det kun skal være for Kæmpernes medlemmer.  

Hvordan vi vælger at holde arrangementet, er op til os. Vi skal bare sørge for en rute på 1. 

km, som kan være åben mellem kl. 11-12, hvor folk kan samle runder. Måske kan vi tilbyde 

en sandwich efter løbet. Christine meddelte, at hun har brug for hænder til at planlægge 

arrangementet og løfte opgaven, og flere fra bestyrelsen tilkendegav, at de gerne vil 

hjælpe. 

 

5. Indledende planlægning af generalforsamling  
Der står i vores vedtægter, at vi skal afholde generalforsamling i marts, men det kan vi ikke 

på nuværende tidspunkt grundet Covid-19. Christine spurgte ind til bestyrelsens 

holdning til, hvornår vi skal forvente at afholde generalforsamlingen. Gitte og Jens syntes, 

at vi må afvente og se, hvordan det hele udvikler sig. De sagde endvidere, at det nok er 

mest realistisk at afholde den i sensommeren eller måske tidligt efterår, når alle er 

færdigvaccinerede. Det blev drøftet, om vi kan afholde en online-generalforsamling, men 

dette vil i så fald ikke være i overensstemmelse med vores vedtægter. Der blev videre 

nævnt, at mange ikke vil kunne overskue en digital generalforsamling og måske ikke har 

den software, som det kræver. Konklusionen blev, at generalforsamlingen vil blive afholdt 

hurtigst muligt, når det lader sig gøre. Det mest kritiske er, at budget og årsregnskab skal 

godkendes på generalforsamlingen, men vi stod i samme situation sidste år, hvor 

generalforsamlingen først blev afholdt i august måned. 

Christine spurgte, om nogen vil lave en årsberetning og/eller have nogle kommentarer 

med. Jens Bjørn vil gerne udforme årsberetningen samt fremlægge den på 

generalforsamlingen. Gitte vil gerne hjælpe med at læse den igennem og komme med 

kommentarer samt stramme den op. Christine fortalte, at kommunen har en vejledning 

til, hvordan man laver en årsberetning, som de kan bruge. 

Endelig spurgte Christine ind til, om bestyrelsen har nogle forslag, som ville skulle 
vedtages på generalforsamlingen. Her nævnte Rikke, at vedtægterne vedr. ansættelse og 
afskedigelse af instruktører bør udspecificeres. Dette skal ikke nødvendigvis skrives ind i 
vedtægternes, men vi kan udarbejde nogle retningslinjer for hvordan og hvornår 
instruktører og frivillige kan ansættes og opsiges samt hvem der har ansvaret osv.   
 

6. Politik for konflikthåndtering  
Udvalget bestående af Jens, Rikke, Anita og Christine har i efteråret 2020 udarbejdet et 
udkast til en skrivelse vedr. retningslinjer for konflikthåndtering hos Kæmperne. Christine 
har færdiggjort dette og sendt det til bestyrelsen før dagens møde. Hun vil nu høre, om 
bestyrelsen kan godkende dette.  
Rikke mener fortsat at skrivelsen er utilstrækkelig og savner mere specifikke retningslinjer. 
Efter en længere drøftelse er der dog overvejende enighed om, at skrivelsen indeholder 
de informationer, som er relevante for medlemmerne. Det er ikke muligt at lave en 
nærmere beskrivelse af proceduren til medlemmerne, da hver enkelt sag vil kræve en 
individuel håndtering.  
Der var enighed om, at bestyrelsen med fordel kan snakke videre om, hvilke redskaber 
bestyrelsen har til rådighed ift. at håndtere evt. henvendelser.  
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Det blev besluttet, at den fremlagte skrivelse sættes på hjemmesiden og evt. nævnes i 
efterfølgende medlemsmail.  

 
7. Opfølgning og status fra div. udvalg 
Opfølgning fra Me-too/konflikthåndteringsudvalget blev taget som særskilt punkt 
ovenfor. Der er har ikke været yderligere udvalgsarbejde grundet lock down.  
 
Christine vil finde en dato for afholdelse af online workshop om Klubmodul for 
bestyrelsen. Der blev efterspurgt forskellige tider på workshop, og det bliver sandsynligvis 
i eftermiddagstimerne, hvor det passer de fleste bedst. Måske bliver det afholdt to gange, 
så alle har mulighed for at være med. 
 

8. Evt.  
Lars spurgte om muligheden for at have to tennishold om ugen, når den udendørssæson 
starter op. Christine henviste til bestyrelsens prioriteringer ift. budget for 2021, som blev 
drøftet på de to foregående møder. Der er ikke økonomi til flere hold, sådan som det ser 
ud pt.  
 


