
Referat bestyrelsesmøde i IFK98  
Mandag d. 12. april 2021 kl. 16.00-19.00 i Online via Zoom 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Christine er ordstyrer og referent 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Bemærkning fra Rikke til punkt 6 vedr. politik for konflikthåndtering. ”Kan” skal rettes til 
”skal” i følgende sætning: ” Der var enighed om, at bestyrelsen med fordel kan (skal) 
snakke videre om, hvilke redskaber bestyrelsen har til rådighed ift. at håndtere evt. 
henvendelser.”  
Rikke godkender referatet med ovenstående forbehold.  

 
3. Trivsel – hvordan vi det? 
Udenfor referat 

 
4. Orientering fra Koordinator 

• Opfølgning vedr. Corona:  
Ifølge genåbningsplanen, som blev meldt ud d. 23. marts, kan indendørs 
foreningsidræt for voksen over 18 år åbne d. 6. maj 2021 – og dette bliver 
sandsynligvis med krav om fremvisning af Coronapas.  
Vi ved ikke hvad dette indebære på nuværende tidspunkt, og Christine vil snakke 
med Lisbeth fra DAI om muligheden for at undersøge om vores målgruppe kan 
fritages.  
Vi afventer yderligere retningslinjer ift. genåbning.  

 

• Status på skema/hold og instruktører  

• Tennis kan starte op udendørs fra d. 4. maj.  
• Jens har overtaget fodbold om fredagen, da Oliver skriver bachelor og derfor har 

meget at se til.  
• Jens fortæller, at Ombold er ved at udvikle et nyt koncept, MUR. De vil gerne have 

hjælp til at afprøve det torsdag d. 22. april kl. 9.00-10.30. Jens skriver et opslag på 
facebook.   

• Christine fortæller, at det muligvis kan lade sig gøre at starte nogle nye aktiviteter 
op ude i Vanløse Sundhedshus efter sommer – med støtte fra et 
brobygningsprojekt mellem Kultur-og Fritidsforvaltningen og Sundhed- og 
omsorgsforvaltningen. Anita og Christine skal ud og se stedet i starten af maj 
måned.  

 
5. Sund By Walk and Run tors. d. 6/5 

Vi drøftede forskellige muligheder, men blev enige om, at vi pt. ikke har ressourcer til 
at afvikle løbet, da Christine har travlt med evaluering og regnskabsaflæggelse for 3 
forskellige §18 bevillinger. Det falder desuden sammen med datoen for genåbning af 
indendørsidrætten, så der bliver nok at se til til den tid.  
Vi beslutter i stedet at lave et andet arrangement på et senere tidspunkt. Det kunne fx 
være en idrætsdag i samarbejde med nogle af de andre foreninger i Region H.  
 



 
6. Drøftelse vedr. genåbning – aktivering af inaktive medlemmer 

• Hvordan? Gode idéer til tiltag? Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? 
Vi skal minde medlemmerne om, at det er vigtigt at starte stille og roligt op, så vi 
undgår skader.  
Vi kan evt. se på, om det er muligt at oprette et særligt ”kom i gang hold” med stille 
opstart og fokus på at aktivere kroppen.  
Det er vigtigt at instruktørerne får nogle instrukser/retningslinjer – fx at de skal huske at 
nævne overfor medlemmerne, at det er okay at starte stille ud, holde ekstra pauser osv. 
 
Omsorgsopkald – ringe rundt til dem, der er blevet inaktive. Finde ressourcer til at gøre 
det muligt. Vil kunne kombineres med generel opsøgende arbejde.  
 
Vi skal gøre medlemmerne opmærksomme på, at vi efterlever retningslinjerne og gør 
det så sikkert som muligt at træne hos os. Fx ift. hygiejne, afstand osv.  
 
Mere fokus på 3. halvlej. Bestyrelsen beslutter at brugene nogle af pengene fra den 
aflyste idrætsfestival på, at instruktørerne kan købe lidt snacks m.m. for at faciliterer 
den 3. halvlej efter træningen. Det må være op til instruktørerne, hvad der giver 
mening for det enkelte hold, så længe det inden for rimelighedens grænser. Dette 
tiltag løber indtil udgangen af sæsonen d. 30. juni 2021, og så ser vi hvor mange 
penge, der er brug og om det skal fortsætte.  

 
7. Indledende planlægning af generalforsamling (punktet udskydes til næste møde) 

• Forslag til godkendelse fra bestyrelsen  
 

8. Opfølgning og status fra div. udvalg (punktet udskydes til næste møde) 

• Markedsføring, opsøgende arbejde, fortælleteam 
• Fundraising 

• Me-too  
• Klubhygge/kontor 

• Hjemmeside  
 
 

9. Evt.  
Christine fortæller, at vi har fået en invitation til at deltage i noget der hedder Østerbro 
Weekend i Fælledparken – lørdag d. 5. juni og søndag d. 6. juni. Kl. 10-15 begge dage. 
Arrangement eller marked, hvor foreninger, aktører, og lokalpolitikere kan vise sig selv 
frem. Mulighed for at få en stadeplads/bod, hvor foreningen kan reklamere for sig selv. 
Flere fra bestyrelsen vil gerne være med, så Christine sørger for at tilmelde os.  
 
DIF og DGI’s foreningspulje har ansøgningsfrist d. 31/5. Anita og Christine snakker 
sammen om det og ser om, vi kan nå at lave en ansøgning.  
 
Dato for næste møde er d. 12/5 kl. 17 – forhåbentlig kan vi være på kontoret til den tid.  


