
1 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i IFK98 
Tirsdag d. 16.12 2020 kl. 16.00-18.00 via Zoom 

Tilstede: Christine, Jens Bjørn, Tan, Gitte, Anita, Lars, Rikke, Ulla og Rune 

Afbud: Merete, Dina og Jacob 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer Christine og referent Lars 

 2. Godkendelse af seneste referat 

Godkendt. Ingen bemærkninger 

 3. Trivsel – hvordan har vi det? 

Punktet er uden for referat 

 4. Økonomi og budget for 2021 

Christine og Merete har lavet et udkast til budget 2021, som er sendt ud på mail sammen med 

dagsordenen. De har taget udgangspunkt i de nuværende regnskabstal for 2020, som er opgjort pr. 

d. 30. november 2020 (vi mangler således stadig december måned).  

Det ser ud til, at vi kommer ud af 2020 med et betragteligt overskud (i omegnen af 100.000 kr.). Det 

skyldes primært, at vi har måtte aflyse flere aktiviteter og arrangementer pga. Corona, samt at vi 

ikke har haft nævneværdige ekstraudgifter. De penge, som foreningens selv har budgetteret med til 

f.eks. fester, kan overføres til 2021.  

De midler, vi har fået bevilliget til særlige formål/projekter, og som ikke er brugt, skal vi som 

udgangspunkt betale tilbage. Dette drejer sig bl.a. om vores ene §18 bevilling fra Københavns 

Kommune, som er søgt til Opkvalificering og frivilligpleje. Her har vi 36.400 kr. tilbage. Christine har 

ansøgt om at få lov til at overføre de ubrugte midler til 2021. Vi afventer svar.  

(Opfølgning efter mødet: Det kan desværre ikke lade sig gøre – Christine har i stedet brugt nogle af 

midlerne på nye træningstrøjer og mundbind til alle instruktører og frivillige).  

Christine gennemgik de store poster ift. regnskab 2020 og budget 2021 og redegjorde bl.a. for 

driftstilskud fra Center Amager (som nu hedder Center for støtte til Borgere i egen bolig og aktivitets- 

og samværstilbud), samt for aktivitetstilskuddet, som vi får fra Kultur og Fritidsforvaltningen i 

Københavns Kommune. 

I forbindelse med sidstnævnte er der som bekendt opstået nogle udfordringer ift. de ændrede 

tilskudsbetingelser, som fra 2020 stiller krav om, at der skal indhentes handicaperklæringer fra alle 

medlemmer – alle medlemmer skal således skrive under på, at de er handicappede. Christine har 

gjort forvaltningen og idrætschefen Thomas Bach opmærksom på, at det er et kæmpe problem ift. 

vores målgruppe. Vi afventer en tilbagemelding, men forventer at der kan findes en fornuftig 

løsning, så vi kan beholde det nødvendige tilskud. 
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Der bliver budgetteret med 225.000 kr. i kontingentindtægter i 2021, mod 180.000 i 2020. Det 

skyldes primært at kontingentet er steget til 375 kr. pr. sæson.  

Vi går mere i dybden med budget 2021 på næste møde efter nytår. Hvis man har forslag til særlige 

poster eller aktiviteter, der skal opprioriteres, kan man fremsætte sit forslag på næste møde. Husk 

samtidig at overveje, hvilke poster, der i så fald skal nedprioriteres.  

 

5. Opfølgning på supervisionsmødet med Lisbeth 

Bestyrelsen synes generelt, at det var en givende supervision. 

Eksempler på kommentarer fra bestyrelsen: 

Tan fandt det nyttigt at holde sig for øje, at man som instruktør, ikke skal tage det personligt, når der 

er problemer eller konflikter på et givent hold. Det blev nævnt, at bølgerne ofte går højt under 

fodbold. 

Jens var positiv over for, at vi rummer hinandens forskelligheder og accepterer, at alle ikke altid har 

samme overskud – “Det er vigtigt, at vi respekterer hinandens grænser og formåen”. 

Christine og Gitte fremhævede, at der altid skal være minimum to personer om en opgave. Det 

bevirker, at en enkelt person eventuelt kan trække sig fra opgaven. Dette gælder i de respektive 

udvalg. 

Ulla gik lettet fra supervisionen og udtrykte glæde over Lisbeths tilgang til denne. 

Christine gav udtryk for at instruktørerne, som alternativ til Christine, kan gå til 

instruktørrepræsentanten med problemer og spørgsmål. Det er bare ikke sikkert, at de husker dette, 

så vi skal gøre lidt mere, for at gøre opmærksom på det.  

Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der er en Facebookgruppe til instruktører og frivillige, 

som bliver meget lidt brugt. Det blev foreslået, at der gøres tiltag, så instruktørerne gør mere brug af 

denne mulighed for “intern kommunikation” instruktørerne imellem. 

Bestyrelsen var enig om at følge “synopsen”(arbejdspapiret), før de respektive udvalg og 

arbejdsgrupper går i gang med en opgave.  På den måde imødekommer vi, at udvalgsmedlemmerne 

danner sig en idé om opgavens omfang inden opstart. Derudover gør det arbejdet meget lettere for 

medlemmer, som eventuelt skal overtage opgaven. 

Vi besluttede at afslutte mødet før tid pga. pressemøde kl. 18 

Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11.1.2021 kl. 16-19 – vi afventer og ser om Grøndals 

Multicenter er åben til den tid.  

9. Evt. 

Anita foreslog på opfordring fra et medlem om cirkeltræning kan flyttes til Kompasset. Christine 

siger, at det umiddelbart ikke kan lade sig gøre på samme tidspunkt om tirsdagen, da der er andre, 

som bruger træningsområdet – men vi kan undersøge, hvornår der ellers er mulighed for det.  

  


