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Dagsorden bestyrelsesmøde i IFK98  
Mandag d. 26.10 2020 kl. 16.00-19.00 i Grøndal Multicenter 

Tilstede: Jens, Merete, Ulla, Gitte, Dina, Tan, Lars, Rikke, Anita, Christine 

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

 
2. Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt  

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

 
4. Nye restriktioner vedr. Corona 
Forsamlingsforbud på 10 pers – vi har derfor valgt at sætte tilmelding på alle hold.  Regeringen har 
meldt ud, at forsamlingsforbuddet ikke gælder ved socialt arbejde/tilbud – det er uvist, om det 
også gælder for os (IFS-foreninger). Vi afventer nærmere udmelding fra DAI og IFS.  
Hvis det viser sig, at vi går fri, så kan vi måske annullere tilmelding på de store hold i hallerne: 
badminton, fodbold, volley og blandet bold og motion. Eller vi kan fortsætte med tilmelding, men 
sætte deltagerantallet lidt op. Vi tager stilling, når vi ved mere.   
 
Christine informerede om, at et par medlemmer møder op til fitness uden tilmelding, fordi de ikke 
har mobil / ikke kan overskue tilmeldingen. De er begge indforstået med at kunne blive afvist, hvis 
der ikke er plads – ok fra bestyrelsen, men det skal ikke blive en glidebane.   
 
Christine informerede om, at der er nogle medlemmer, som på eget initiativ er begyndt at spille 
bordtennis i salen lørdag-søndag, når der også er åbent i fitness. Der er tilmelding i fitness, men de 
møder bare op og går ned i salen. De har ikke lavet nogen aftale med os eller Ungehus. Det er højst 
sandsynlig noget, der er sket, fordi Brian har haft bordtennis et par søndage på Hørsholmgade 
(efter aftale), mens der var lukket i Mariendalshallen. 
 
Bestyrelsen synes det er dejligt, at medlemmerne udviser engagement og initiativ, men tiden er 
ikke til at oprette flere aktiviteter på Hørsholmsgade lige nu. Salen skal kunne bruges til 
supplerende træning/udstrækning for dem, der er tilmeldt i fitness.  
 

5. Økonomi - Status pr. 30. september  
Ingen nævneværdige ændringer siden GF. Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at 
kontakte Merete. På næste møde skal vi se på budgettet for 2021. 
 

6. Opfølgning siden sidst 
Tilbagemelding fra kurser  
Jens, Online kursus ift. at værge medlemmer: Flere gode pointer. Foreslår at nedsætte et udvalg, 
som kan se på, hvordan vi kan bruge det hos Kæmperne.  
Bemærkning fra Rikke: Det var hendes første online møde, og hun erfarede, at det er en fordel at 
bruge computer fremfor mobilen.  
 
Merete, Online kursus om årshjul: Program man kan købe – men der er også en gratis version (3 
gratis ringe). Vi kunne godt have gavn af den gratis version.  
Det kunne f.eks. bruges til at få et overblik over Christines faste opgaver; Hvornår skal der bookes 
haller, aflægges regnskab osv.  
Eller overblik over foreningens faste arrangementer og stævner. Man kan også vælge, om det er 
noget der skal vises på hjemmesiden.   
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Vi nedsætter et udvalg, der skal se på det. Merete understreger, at det er vigtigt, at der flere, der 
lærer programmet at kende, for ellers går det tabt, når der kommer nye i bestyrelsen. Se punkt 7 

 
Lars, Fundraising kursus: Det var fint, men ret overfladisk og ukonkret. Lars vil gerne arbejde videre 
med fundraising, men det er ikke noget, man kan sidde med alene. Der skal være flere om det. Se 
under punkt 7. 

 
Dina fortæller, at hun har haft kontakt til Real Dania – de kan evt. donere penge til indkøb af møbler 
eller inventar.  

  
Anita fortæller, at hun har indstillet os til Danskernes Idrætspris. Hun er desuden blevet kontaktet 
af Petra, som har set, at man kan indstille kandidater til Årets lokale idrætsforening (kan googles – 
fristen er vist d. 6/11).  

 
Brug af § midler i 2020   
Aktivitetsudvikling: Med indendørs tennis samt flytningen af softgym og mindfulness herud i 
GMC ser det ud til, at vi når at bruge pengene.  

 
Opkvalificering af frivillige/instruktører 
Anita har lavet et stort stykke arbejde med at stable nogle teambuilding for instruktører og frivillige 
på banen – grundet det nye forsamlingsforbud falder planerne desværre til jorden.  
Christine understreger også, at de store idrætsorganisationer (DIF og DGI) længe har anbefalet, at 
foreningerne holder inde med alt det sociale, der ligger udover idrætten. Selvom vores 
målgruppe har et særlig stort behov for dette, er det vigtigt, at vi ikke sender de forkerte signaler 
udadtil. 
Vi ser i stedet på muligheden for at bruge pengene på noget andet, der har et mere fagligt sigte, 
og som kan foregå i mindre grupper.  

 
Anita har ligeledes været i kontakt med Lisbeth fra DAI om mulighed for at lave noget supervision 
for bestyrelsen. Det passer bedst torsdag i lige uger efter træffetid. For at overholde 
forsamlingsforbuddet, vil det være 8 fra bestyrelsen + Christine og Lisbeth. Merete meddeler at 
hun gerne sidder over.  
 

7. Opgaver og udvalg 
Vi gennemgik opgavelisten, som er sendt ud på mail, og der blev nedsat flere udvalg, som vil 
arbejde videre med opgaverne. 
 
Nedsættelse af udvalg:  
Fundraising: Jens, Lars, Rikke, Dina og Anita 
Markedsføring, Opsøgende arbejde og fortælleteam: Anita vil gerne hjælpe med det opsøgende 
arbejde. Ulla, Dina og Jens vil gerne tage ud og fortælle. Lars vil gerne skrive artikler. 
Pt. mangler der en ansvarlig, som kan koordinere, hvem af de frivillige, der tager ud og fortæller.  
Nyhedsmail: Christine sender fortsat mails ud, når der er vigtige informationer. Jens foreslår ”Nyt 
fra formanden” – fx i slutningen af hver sæson.  
Hjemmeside: Gitte, Ulla og Jens er interesseret i en introduktion til Klubmodul. Christine sørger 
for dette på et tidspunkt.  
Brug af kontoret/klubhygge: Anita, Dina, Jens 
Årshjul: Merete, Christine, Jens, Anita – tages op til foråret. 

 
8. Kæmperne i en Me-too tid 
På baggrund af en henvendelse fra et medlem, gør Rikke opmærksom på, at vi mangler nogle 
retningslinjer og procedurer for, hvordan vi håndterer evt. krænkelsessager m.m. 
Hun foreslår, at vi nedsætter et udvalg, der skal udforme nogle retningslinjer, som bl.a. kan 
offentliggøres på vores hjemmeside - Så medlemmer ved, hvordan man skal forholde sig, hvis man 
har haft en negativ oplevelse i forbindelse med en aktivitet i vores forening. 
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Christine opfordrer til, at man orienterer sig på DIF og DGI’s hjemmesider, da de for nylig har lavet 
nogle kampagner med netop dette tema. De må have nogle retningslinjer, som vi kan læne os op 
ad.  
Udvalg: Rikke, Anita og Jens mødes i træffetiden, hvor Christine også kan bistå. 
 
Ulla gør opmærksom på, at det også kan foregå den anden vej. Instruktørerne kan også blive udsat 
for chikanerende eller krænkende adfærd fra medlemmer. Det har hun desværre selv oplevet. Hun 
beder udvalget om at indtænke dette, når de udformer retningslinjerne.  
 

9. Orientering fra Koordinator 
Grundet tidsmangel blev det en ultra kort orientering – referatet er lidt mere uddybende:  
 
Rejsen til Playitas, Fuerteventura er aflyst og alle for deres penge retur. Vi ser på om det kan lades 
sig gøre på et andet tidspunkt, når det ser bedre ud ift. corona.  
 
Christine har haft møde med Thomas Bach, som er idrætschef i Kultur og fritidsforvaltningen. Det 
er ham, der har hjulpet os med at få kontor her i GMC. 
Mødet handlede dels om Kæmperne herude i GMC, men også om problematikken ved det nye krav 
om indhentelse af handicaperklæringer, som rammer helt skævt ift. vores målgruppe. Thomas 
lovede at gå videre med det til Folkeoplysningsudvalget, så vi kan finde en løsning.  
 
Christine har indgået et samarbejde med Ombold om et fælles fodboldhold om mandagen i 
Nørrebrohallen kl. 12-14 frem til nytår. Ombold har en bane til rådighed og stiller med 2 
instruktører. Christine deltager også.  
 
Christine fortæller, at vi er inviteret med i endnu et samarbejde omkring fodbold. Det er Skolen for 
Recovery, som har taget initiativ til at søge nogle midler til et fodboldprojekt, som skal være med til 
at bygge bro mellem region, kommune og civilsamfund, og derved tiltrække nogle af de borgere, 
som kan være svære at motivere til idræt/motion. 
Samarbejdspartnerne består af: Skolen for Recovery (Region H), Grib København (Kbh. 
Kommune), BK Skjold (ordinær fodboldklub, civilsamfund), Kæmperne (særlig idrætsforening, 
civilsamfund). Hvis projektet får støtte, kan det starte til februar 2021. 
 
Idrætsfællesskabet holder til i lokalet ved siden af vores kontor. De har også med udsatte og sårbare 
målgrupper at gøre. Christine har haft en snak med at par af dem om muligheden for at lave 
forskellige samarbejder i fremtiden. De kan evt. hjælpe med at lave nogle workshops for vores 
instruktører og frivillige, så vi kan nå at bruge § 18 midlerne. Der er evt. også mulighed for at 
samarbejde om at søge projektmidler. 
 
Lene Findal (Christine og Ottos leder på Kompasset) har givet os lov til at købe en el ladcykel – det 
skal bare gøres igennem kommunens indkøbssystem.  
 
Mandag d. 2/11 har Christine et møde med nogle fra Vanløse Sundhedshus om muligheden for at 
starte et nyt hold op ude hos dem.  

 
10. Opsøgende arbejde og synlighed 
Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre med det.  
 

11. Fundraising  
Punktet blev vent tidligere under punkt 6 – der er nedsat et udvalg 
 

12. Billeder og beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer 
Punktet tages på næste møde 
 
13. Evt.  


