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Dagsorden bestyrelsesmøde i IFK98  
Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 17.00-19.30 i Hørsholmsgade 20 

Tilstede: Christine, Gitte, Anita, Merete, Lars, Rikke, Jacob, Rune og Ulla 

Afbud: Dina, Jens Bjørn og Tan 

 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Merete er ordstyrer, Lars og Christine skriver referat  
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Vi skal holde os skarpe på, at referatet sendes ud senest en uge efter mødet, og 
dagsorden senest en uge før mødet.  
 
 

3. Trivsel – hvordan vi det? 
Uden for referat 

 
 

4. Økonomi  
 
Årsregnskab 2020 (alle skal huske at underskrive) 

• Merete informerer om, at Kommunen har skærpet kravene til, hvordan 
årsregnskabet skal opstilles. Ændringerne betyder, at revisoren skal bruge mere tid 
på det, og derfor bliver revisionen dyrere.  

• Posten for §18-midlerne har også ændret sig lidt, fordi Christine har rykket rundt på 
nogle poster, så vi ikke skal betale lige så meget tilbage som først antaget. 

• Vi har et overskud på knap 131.000 kr. ultimo 2020, og lagt sammen med 
videreførelsesbeløbet fra 2019 på knap 76.000 kr. har vi i alt knap 207.000 kr. til 
forbrug i 2021 
 

Opdatering af budget for 2021  
• Idrætsfestivalen i Vejle er aflyst. Nu har vi derfor et overskud/videreførelsesbeløb 

på 59.000 kr. Merete forklarer, at det er godt at have en buffer til uforudsete 
udgifter, men det vil være tilstrækkeligt med ca. 30.000 kr.  

• Vi har således 25.000 kr. som vi kan afsætte til noget andet. Bestyrelsen beslutter 
følgende:  

• 5.000 kr. afsættes til 3. halvlej (frem til 30. juni) 
• 20.000 kr. sommeraktiviteter (så vi i alt har 40.000 kr.) 

• Et evt. mindre forbrug / videreførelsesbeløb kan gå til Idrætsfestivalen i 2021. 
 

• Merete orienterer om, at der er oprettet to nye konti i regnskabet, for at gøre det 
lettere fremadrettet at lave det endelig årsregnskab ift. de nye krav fra kommunen. 

• Ny konto: Frivilligpleje (som dækker over det, der ligger udover den skattefrie 
godtgørelse, fx julegaver) 
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• Ny konto: Øvrige møder mv. forplejning (som fx dækker over indkøb af kaffe til 
kontoret, eller når Christine og en instruktør køber en kop kaffe på en gåtur). 
 

Vi har fået 35.000 kr. fra DAI – hvad skal de bruges til? 
Bestyrelsen beslutter at sætte ekstra fokus på den opsøgende indsats – både internt ift. 
inaktive medlemmer, og ekstern for at værge nye. Herudover skal der også ses på 
muligheden for at oprette ekstra hold.  
Anita, Jakob og Christine sætter sig sammen og finder ud af, hvad vi præcist skal 
bruge pengene til.  

 
5. Generalforsamling  

Det er nu tilladt at forsamles op til 100 personer. 

Bestyrelsen besluttede, at den Corona-udskudte generalforsamling skal finde sted 

onsdag den 30. juni klokken 15.30-18.30. Sted Grøndal Multicenter.  

Christine indkalder til generalforsamlingen. 

Anita reserverer salen og bestiller mad, kaffe og frugt. 

Forslag om vedtægtsændring til GF:  
§ 9.4 – tilføjelse: Bestyrelsen kan uddelegere opgaven vedr. ansættelse og fyring af 
instruktører og frivillige til foreningskoordinatoren. 
Forslaget skal formuleres, før næste møde. Dette står Gitte, Rikke og Lars og Anita for  

 
Merete fortalte, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen. Men heldigvis træder Jacob og 
Anita beredvilligt til, når det gælder om at have styr på den økonomiske del af IFK98. 
Merete, Anita og Jacob mødes, så Merete kan dele sin erfaring med de andre 

 
6. Orientering fra Koordinator 

Opfølgning vedr. Corona:  

Indendørsidrætten er genoptaget for både unge og voksne. Alle indendørs hold 

kræver, at man har et Coronapas for at kunne deltage, og det er foreningernes ansvar at 

tjekke dette.  

• Instruktører, frivillige og bestyrelsen er informeret om, at man som instruktør og 

frivillig er fritaget fra at kunne fremvise Coronapas. 

Status på skema/hold og instruktører:  
• Danse Mix afventer. 

• Kim, som er frivillig tovholder for skakklubben, anmoder om tilskud til medlemskab 
hos Dansk Skak Union (250-500 kr.). Bestyrelsen godkender dette.  

• Det er måske muligt at genoptage svømning i Bellahøj med Erik som instruktør. Vi 
har anmodet om at får lov til at flytte vores tid fra torsdag til onsdag, da vi i forvejen 
har en svømning torsdag formiddag i Hillerødgade. Vi afventer nærmere info. 

  
Opfølgning Østerbro weekend – flyttet til d. 19. – 20. juni 

Der er nedsat en gruppe bestående af Anita, Gitte og Lars, der planlægger, hvad der 

skal foregå i disse to dage. 

Umiddelbart blev det tilkendegivet, at den 19. juni har Gitte, Anita og (måske) 

Christine mulighed for at tage en “vagt” i Kæmpernes stand 
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Den 20. juni kan Ulla, Christine, Anita og Lars respræsentere Kæmperne til 

Østerbroweekend. 

7. Sommeraktiviteter – og andre arrangementer 

• Idéer, brainstorm, prioriteringer m.m. 
• Der er afsat 40.000 kr. til sommeraktiviteter i Kæmperne-regi. 

• Ved en hurtig brainstorm kom flere ønskede aktiviteter frem, herunder: Vandsport, 

yoga, bevægelse og afspænding, gåtur, tai chi, dans, cirkeltræning, fodbold, 

beachvolley, kongespil, “grillkomsammen” og speedminton. 

Christine ser på, hvad der kan lade sig gøre ift. instruktørernes sommerferie og hvor 
mange timer, vi kan tilbyde instruktørerne i juli og august.  
 

 
8. Opfølgning og status fra div. udvalg 

Det meste udvalgsarbejde har været på stand-by pga. corona.  
 
• Markedsføring, opsøgende arbejde, fortælleteam: Christine fortæller, at vi er blevet 

kontaktet af Outsideren ift. at komme og fortælle lidt om Kæmperne. Det foregår i 
Huset for Psykisk sundhed enten torsdag d. 27/5 eller d. 3/6 kl. 12.30-14.30 
Ulla og Anita melder sig som frivillige.  

 
• I øjeblikket har vi ikke et decideret team af frivillige, som kan tage ud og fortælle. 

Christine trækker meget på de samme, som har været ude flere gange før.  
Ulla er ansvarlig for fortælleteamet og vil forsøge at arbejde videre med dette.  

 
• Konflikthåndtering (MeToo): Det forhenværende udvalg er nedlagt. Rikke vil gerne 

starte et nyt udvalg, for at arbejdere videre med emnet. Hun vil på skrift formulere, 
hvad strategien og indholdet for dette nye udvalg skal være og fremlægge dette for 
bestyrelsen.  

 
9. Evt.  

• Der er Borgmesterløb på Frederiksberg den 21.6. klokken 16.30-17.30 

• Anita foreslog på opfordring fra et medlem, at cirkeltræning kan flyttes til 

Kompasset 

• Næste bestyrelsesmøde er mandag den 7. juni klokken 16 på kontoret 


