
Referat bestyrelsesmøde i IFK98  
Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 16.00-18.30 i Online via Zoom 

Tilstede: Ulla, Jens, Jakob, Merete, Anita, Rikke, Tan, Rune og Christine 

Afbud fra: Dina, Gitte og Lars 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Christine tager begge poster 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Ingen bemærkninger – godkendt  
 

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

 
4. Økonomi – buget for 2021 

Merete gennemgik ændringer i budget 2021, som hun og Christine har lavet siden 
sidste møde. Vi skal gerne ende med et videreførelsesbeløb på ca. 30-40.000 kr., så vi 
kan tage højde for evt. uforudsete udgifter. 
 
Følgende ændringer og prioriteringer blev besluttet:    

• Vi opretter ikke et tredje svømmehold, selvom vi muligvis kan bibeholde vores tid i 
Hillerødgade, når Bellahøj åbner igen. Vi vil fortsat have to svømmehold og ser på, 
om det ene hold skal flyttes tilbage til Bellahøj eller blive i Hillerødgade.  

• Malthe stopper helt, og fitness om onsdagen i Hørsholmsgade vil ikke blive 
genoptaget, men forsøges erstattet af fitness på Kompasset med Otto – under 
hensyntagen til hans andre timer. Dette frigiver ca. 12.000 kr. som i stedet kan 
bruges på indendørs tennis til efteråret 2021 (som ellers ikke var med i budgettet). 

• Der er afsat midler til tennis indendørs i både forår og efterår samt udendørs i 
forårssæsonen (Sommersæsonen planlægges separat ud fra de samlede midler, vi 
har til rådighed).  

• Vi reducerer posten til klubtøj med 10.000 kr., så der kun afsættes 5.000 kr. grundet 
nyligt indkøbt tøj til instruktører og frivillige i slutningen af 2020.  

• Vi reducerer posterne til sommer- og julefest med 5.000 kr. hver, da det er uvist om 
vi kan afholde dem grundet Corona. Der er stadig 22.000 kr. til hver fest (plus 
indtægt fra egenbetaling på 8.000 kr.). 

• Der afsættes ikke penge til koordinators billet til Playitas (7.100 kr.). Udgiften skal i 
stedet finansieres af deltagerne, hvis turen bliver aktuel i 2021. 

• Vi reducerer posten for frivilligt arbejde of godtgørelser med 2.000 kr., da vi ikke 
forventer, at de lønnede instruktører skal have julegave i 2021 – kun de frivillige.  

• Der er fortsat mulighed for at skrue på posten til rekvisitter og støtte til 
Idrætsfestivalen, hvis der skulle blive behov for det.  

• Ovenstående giver mulighed for at afsætte i alt 20.000 kr. til at køre lønnede 
aktiviteter i sommersæsonen (juli og august). Hvordan midlerne fordeles, kigger vi 
nærmere på, når sæsonen planlægges. Der er evt. også mulighed for at søge ekstra 
midler via eksterne fonde.  

 
Andre kommentarer:  



Ulla – Vil gerne have, at vi ser på muligheden for at fortsætte vandgymnastik efter 
projektmidlerne fra Trygfonden er opbrugt, da det er en kæmpe succes. 
Rikke – Vi skal huske at afsætte midler til generalforsamlingen. Merete svarer, at det er 
der allerede taget højde for i budgettet.  
Jakob – Har tidligere tilbudt at hjælpe til ift. regnskab og budget – dette står stadig ved 
magt. Christine sørger for at indkalde Jakob næste gang hun og Merete holder møde.  
 

 
5. Orientering fra Koordinator 

• Opfølgning vedr. Corona 
Ingen ændringer siden sidst. Nuværende restriktioner gælder frem til d. 28/2. Vi 
må vente og se, om de bliver forlænget.  
 

• Status på hold og instruktører  
Det lader til at gå fint med udendørsaktiviteterne. Det fungerer trods 
forsamlingsforbud. Ulla, Anita og Rune fortalte kort, hvordan det går med deres 
aktiviteter.  
Christine har fået at vide fra Otto, at det går fint med fitness ude på kompasset. 
Medlemmerne et også begyndt at komme uden for vores tider. Han skønner, at der 
kommer ca. 20 Kæmpere derude i løbet af ugen. Anita fortalte, at der er lidt 
udfordringer med brug af festsalen, fordi hjemmevejlederne pludselig var der. 
Christine undersøger det nærmere.  
 
Malthe har meddelt at han stopper helt, fordi han har fået nyt arbejde. Der skal 
således findes en løsning med en anden instruktør, som kan køre boksefitness eller 
noget andet i stedet (fx cirkeltræning). 
 

• Sæsonstart og kontingent  
Vi havde sæsonstart d. 1. februar. Flere har betalt kontingent automatisk og via 
mobilepay. Det er endnu for tidligt at sige noget om frafald/ophør af medlemskab.  
Vi er nødt til at opkræve kontingent, selvom det er svært, når alle vores faste 
aktiviteter er lukket. Vi må tale lidt til folks samvittighed. Medlemmerne kan ikke 
forvente, at vi kan køre videre med samme volumen som før, hvis ikke de betaler. 
Christine sender endnu en påmindelse ud inden for de næste par uger. 
 

• Forskellige samarbejder 
Ungeprojekt:  
Christine har indledt et samarbejde med Idrætsfællesskabet om at udvikle et 
ungeprojekt, for at tiltrække flere unge psykisk sårbare mellem 18-30 år.  
Vi arbejder pt. på en ansøgning til Trygfonden, som har deadline d. 1. marts 2021.  
Christine og Mads (idrætsfællesskabet) får hjælp fra en erfaren fundraiser udefra 
(Christina). Hun har anmodet om et honorar på 6000 kr. nu samt et beløb mere, 
hvis ansøgningen går igennem.  
 
Bestyrelsen er indforstået med samarbejdet og kan se gode fordele ved at sætte 
fokus på den unge målgruppe. Bestyrelsen godkender, at udgiften til honorar deles 
med Idrætsfællesskabet - dvs. 3000 kr. til hver. Beløbet skal inkluderes i budgettet 
for 2021. Merete og Christine finder en passende konto.  
 



Fodboldprojekt: 
Et samarbejde mellem Skolen for Recovery (hører under Region H), BK Skjold, Grib 
København (under Kbh. Kommune) og Kæmperne.  
Christine har fortalt om dette på et tidligere bestyrelsesmøde i efteråret 2020. I 
første omgang fik projektet afslag på en ansøgning, men nu har Region H selv 
besluttet at finansiere projektet. 
Kæmpernes rolle i projektet er at bidrage med viden om psykisk sårbare samt være 
med til at reklamere og rekruttere deltagere til tilbuddet.  
Styregruppen, hvor Christine også sidder, vil gerne have én med, der har 
brugererfaring. Jens Bjørn melder sig. Christine sørger for at sende relevante 
dokumenter til ham.  
 
DAI – Sund By Walk and Run 
Christine har snakket med Lisbath fra DAI om muligheden for at afholde Sund By 
Walk and Run på en alternativ måde. Fx som virtuelt. Der skal snakkes nærmere om 
det, og Christine vender tilbage, når hun ved mere.  
 

 
6. Opfølgning og status fra div. udvalg 

Der er ikke rigtig gang i udvalgsarbejdet pt. Corona, så der ingen grund til at 
gennemgå de faste punkter.  
 
Christine fortalte, at hun har været på onlinekursus om Facebook, som har givet hende 
et par gode fifs og guidelines til opslag.  
 
Rikke synes, at det er for dårligt, at vi ikke har gjort mere ift. at lave en politik ift. 
krænkelser. Det er noget, som me-too-udvalget vil se på, men dette har været på pause 
ligesom de andre udvalg.  
Jens foreslår, at vi kan oprette en underside på hjemmesiden med en midlertidig note 
om, at vi er ved at udarbejde en politik ift. konflikthåndtering. Det vil Christine sørge for.  
 
Christine vil ligeledes finde en dato, hvor dem der har lyst, kan få en kort introduktion til 
vores medlemssystem klubmodul via zoom. Det vil blot være en lille gennemgang, 
som vi kan bygge videre på, når vi igen kan mødes på kontoret.  

 
 

7. Evt.  
Ingen punkter under evt.  
Tak for et godt møde.  


