
Bestyrelsesmøde i IFK98  
Mandag d. 7. juni kl. 16.00 på kontoret i GMC 

Tilstedeværende:  
Merete, Christine, Ulla, Gitte, Anita, Dina, Rikke, Rune, Jens, Lars 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
• Jens er ordstyrer og Lars tager referat 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

• Vi skal holde os skarpe på at referatet bliver sendt ud senest en uge efter 
bestyrelsesmødet. Dagsorden skal udsendes senest en uge før mødet afholdes. 

 
3. Trivsel – hvordan vi det? 

• Uden for referat 
 

4. Økonomi  
• Merete gennemgik kort det udleverede reviderede budget for 2021 og nævnte 

indledningsvist, at regnskabskolonnen for 2021 var blevet ajourført med 
regnskabstal til og med maj måned. Flere poster på både indtægts- og udgiftssiden 
er blevet reduceret som følge af Corona grundet færre aktiviteter i første halvår. 
Merete nævnte, at vi kan have en udfordring på kontingentsiden, da vi har oplevet 
et fald i kontingentindbetalinger, men håber på, at flere medlemmer vil vende 
tilbage i takt med, at der bliver åbnet mere og mere op. Andre indtægter og 
donationer er øget med de 35.000 kr., vi har fået bevilget af DAI til aktivitetsformål. 

• Posten lønafregning er som besluttet på sidste bestyrelsesmøde øget med 
yderligere 20.000 kr. til løn til hold i juli og august, så vi nu har mulighed for at 
bruge i alt 40.000 kr. til lønnede hold i de to sommermåneder. Dertil kommer de 
35.000 kr. fra DAI, som vi forventer går 100 % til løn. 

• Der er oprettet 3 nye konti. De 2 skyldes det nye modelregnskab, vi skal aflægge til 
Københavns Kommune. Julegaver er blevet udskilt fra skattefrie godtgørelser, og 
forplejning generelt er blevet udskilt fra kontor og administration. Den sidste nye 
konto vedrører 3. halvleg (hold), hvor bestyrelsen på sidste møde gav et tilsagn på 
5.000 kr. 

• Endelig besluttede bestyrelsen at benytte 1.500 kr. i forbindelse med 
Østerbroweekenden i juni måned. 

• Resultatet inkl. videreførslen på knap 207.000 kr. udgør herefter ca. 39.000 kr., 
hvilket er en passende buffer. Bestyrelsen godkendte, at budgettet bliver indstillet 
til godkendelse på generalforsamlingen den 30. juni. 
 

• Endvidere meddelte Merete, at hun efter nærmere overvejelser ønsker at 
genopstille til generalforsamlingen og fortsætte som kasserer. I løbet af det næste 
års tid arbejdes der på at finde en bæredygtig løsning fremover.  
 

5. Generalforsamling  
• Lisbeth fra DAI vil gerne være ordstyrer og en frivillig fra DAI er referent. 
• Der vil være sandwich cirka kl. 18 



• De medlemmer af bestyrelsen, som har en funktion ved generalforsamlingen, 
møder en time før – altså, kl. 14.30. 

• Ulla og Lars byder velkommen – dvs. tjekker coronapas, krydser folk af på list, og 
tager imod evt. kontingent.  

• Efter forslag fra Merete, vedtog bestyrelsen, at der kun skal vælges EN suppleant til 
bestyrelsen, da der i forvejen er godt fremmøde. 

• Der skal fremvises Corona-pas ved generalforsamlingen. 

• Tak til Gitte og Dina, der kommer med kage til generalforsamlingen. Det vil være 
godt, hvis vi kan finde yderligere to medlemmer som også vil bage. 

 
 

6. Orientering fra Koordinator 
• Opfølgning vedr. Corona: Indtil videre SKAL instruktørerne tage en stikprøvekontrol 

af coronapas for alle tilstedeværende deltagere på et givent tidspunkt ved 
holdtræning. I praksis betyder det ikke den store forskel ift. før – bortset fra, at det 
ikke er nødvendigt at tjekke coronapas hos dem, der møder op efter stikprøven er 
foretaget.   

• Status på skema/hold og instruktører: Juni-skemaet er sendt ud. 
• Anita er sygemeldt. Der er fundet vikarer til Anitas timer. 

• De 35.000 kr., der er afsat, er gået til ekstra hold og evt. kontortimer. Blandt andet er 
Anders ansat med henblik på – i første omgang – at lave to hold med fokus på 
udendørsaktiviteter. Begge hold har fokus på funktionel træning – det ene med 
særligt fokus på tungere løft. Indtil videre er der afsat tre timer til disse to hold, og 
der er mulighed for flere timer løbende. 
  

7. Sommeraktiviteter – og andre arrangementer 

• Status på sommerskema: Sommerskemaet kører i ni uger. Fra 1. juli til 31. august. 
Christine har lavet et udkast til skemaet, og vil kontrollere, at budgettet på 40.000 
overholdes. 

• Christine spørger om bestyrelsens holdning til beachvolley vs. indendørs volley. 
Bestyrelsen er enige om et fokus på udendørsaktiviteter, men hvis er mulighed for 
at få indendørs baner til volley på en anden dag end onsdag, vil dette også være ok. 
Christine snakker med Otto om det og finder ud af, om der skal være udendørs 
basket torsdag eller evt. indendørs volley.  

• Aktivitetsdag i Sorø 31. august kl. 9.30-14.30. 75 kr. pr. person: Foreningen betaler 
for bussen til Sorø. Christine er tilmeldt arrangementet som instruktør og er derfor 
tovholder. 

• Sensommerfest: En enig bestyrelse besluttede at udsætte planlægningen af 
sommerfesten til det konstituerende bestyrelsesmøde efter GF. I den forbindelse 
skal der også oprettes ”julefest-udvalg”. 

• Festudvalget ift. julefesten består for nærværende af: Dina, Anita, Gitte og Rune. 
Udvalget kigger på mulige lokationer for festen. 

• Det blev derudover foreslået, at Kæmperne holder en slags reception eller et drop-
in arrangement i starten af næste sæson i stedet for sommerfest. Dette kunne fx 
være i træffetiden. Ulla vil gerne se nærmere på det.  

• Status på ”Østerbroweekend”: Anita, Gitte og Lars bemander Kæmpernes stand. 
Der er blandt andet lavet ”go-cards”. Vi søger på Facebook efter flere personer, der 
vil repræsentere Kæmperne lørdag og søndag d. 19. og 20.6. Der er budgetteret 
med kr. 1500. 

 



8. Opfølgning og status fra div. udvalg 
• Markedsføring: Ulla var hos Magasinet ”Outsideren” og holde oplæg om 

Kæmperne. Hos de tilhørende var der særlig interesse for yoga og dans. Ulla lagde 
Kæmpernes aktivitetsskema hos Outsideren. 

• Fundraising: Intet nyt 
• Konflikthåndtering: I forhold til udvalg om krænkende adfærd, vil Rikke lave nogle 

skriftlige forslag som skal bringes op et senere bestyrelsesmøde.  
• Klubhygge/kontor: Intet nyt 
• Hjemmeside: Intet nyt 

 
 

9. Evt.  
• Rikke foreslog, at afstemning til generalforsamling blev elektronisk. Bestyrelsen 

nedstemte umiddelbart forslaget. Men på længere sigt kan bestyrelsen se på, om 
generalforsamlingen kan foregå elektronisk. 


