Generalforsamling i IFK98
Torsdag d. 20. august 2020, Grøndal Multicenter, Selskabslokalet på 1. sal,
Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. Nv.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Bestyrelsen anmoder om en vedtægtsændring af dagsordenen for Generalforsamlingen
• Forslag til vedtægtsændring af § 7.4
3. Årsberetning v. Koordinator Christine Topp
4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2019 v. kasserer Merete Randrup
5. Budget for 2020 v. kasserer Merete Randrup – herunder fastsættelse af kontingent
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisorfirma – samt intern revisor
8. Indkomne forslag
9. Evt.
Til stede – 35 stemmeberettigede deltagere.
Christine Topp bød velkommen.
Ad. 1

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere

Lisbeth Crafack, DAI blev valgt som dirigent.
Anette Schneider, DAI blev valgt som referent.
Nikolaj Grenbo og Michael Metzler blev valgt som stemmetællere.
Lisbeth takkede for valget, og var glad for fremmødet. Lisbeth konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Ad. 2

Bestyrelsen anmoder om en vedtægtsændring af dagsordenen for
Generalforsamlingen.

Christine begrundede forslaget. Det er ofte bestyrelsen, der fremsætter forslag til
vedtægtsændringer, fordi de er blevet opmærksomme på fejl eller mangler i løbet af det
forgangne år. Derfor giver det mening, at den nuværende bestyrelse fremlægger deres forslag, før
der foretages valg til en ny bestyrelse. Herudover kan et forslag til vedtægtsændring have
indflydelse på proceduren for valg til bestyrelsen, og det giver derfor mening at dette drøftes før
valget foretages, så vedtægtsændringen kan træde i kraft på den pågældende generalforsamling.
Forslaget vil være gældende fra denne generalforsamling.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Ad. 3

Årsberetning v. Koordinator Christine Topp

Christine fremlagde årsberetning. Beretningen er gældende for 2019, men der er også taget
beretning med for første halvår af 2020. Normalt er det formanden, men han kunne desværre ikke
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være til stede pga. personlige årsager.
Beretningen indeholdt en beskrivelse af foreningens hold og aktiviteter, bestyrelsens arbejde og
fokusområder samt udfordringen vedr. Corona og slutteligt en tak til foreningens instruktører,
frivillige, samarbejdspartnere og bestyrelse.
Beretningen kan læses i sin fulde længde og findes som bilag til referatet.
Debat:
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 4

Fremlæggelse af årsregnskabet for 2019

Merete Randrup fremlagde årsregnskab for 2019, og sagde at Christine aflagde beretning i ord, jeg
gør det i tal.
Der er modtaget flere indtægter end budgetteret: 712.795 kr. mod budgetteret 689.068 kr. Der
blev søgt §18 midler fra Københavns Kommune, og der er blevet bevilget midler 45.000 kr. årligt i
2 år (2019+2020).
Lønafregningen er højere end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at vi overførte nogle midler fra
2018, som skulle bruges på en midlertidig projektansættelse vedr. undersøgelse af aktiviteter på
Amager, som blev afsluttet i april 2019. Herudover har vi brugt lidt ekstra på at oprette et
dansehold på Kompasset på Amager (Kompasset betalte dog for holdet i 2. halvår af 2019).
Der er brugt færre penge til fester, idet det er svært at finde frivillige, der vil stå for at arrangere.
Foreningen gik ud af 2019 med et underskud på 29.423 kr., dvs. mindre end budgetteret.
Videreførelsesbeløbet udgør således ultimo 2019 75.960 kr.
Debat:
Gitte spurgte hvad §18 er? Christine svarede, at det er en pulje, man kan søge til frivilligt socialt
arbejde.
Jens takkede bestyrelsen for indsatsen, og spurgte hvad lokaleleje er?
Merete svarede, at det er en ny ordning i Københavns Kommune, som trådte i kraft 1. juli 2019,
hvor vi skal betale gebyr for leje af lokaler/haltider. Gebyret skal betales 2 gange årligt. I 2019
refunderede Københavns Kommune det fulde beløb på 9.720 kr. (for et halvt år) Københavns
Kommune har endnu ikke lagt sig fast på proceduren for evt. refusion i 2020 og fremover.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5

Budget for 2020

Merete Randrup fremlagde budget for 2020, og sagde at i januar så budgettet meget stramt ud.
Heldigvis fandt Københavns Kommune (Kultur- og fritidsforvaltningen) nogle penge der var til
overs i 2019, som derfor blev fordelt ud til alle foreninger. IFK fik knap 50.000 kr. af disse midler til
brug i 2020. Dette gjorde, at budgettet ikke blev så stramt alligevel.
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På grund af det sene tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen er der påført regnskabstal pr.
31.7.2020.
Budgettet er præget af Corona, idet en masse aktiviteter er aflyst, og poster er derfor nulstillet.
Andre poster er reduceret.
Som nævnt under regnskabet har vi modtaget 45.000 kr. i §18 midler ligesom i 2019. Derudover
har vi modtaget 50.000 kr. til aktivitetsudvikling. Bestyrelsen ønsker at få aktiviteter i andre
bydele. Problemet er, at der ikke gives midler til driften efterfølgende, hvorfor vi i stedet forsøger
at flytte eksisterende hold til andre bydele. På den måde kommer vi ikke til at nedlægge hold
efterfølgende.
Derudover har vi modtaget 25.000 kr. fra Kulturministeriet til sommeraktiviteter som følge af
Corona samt 55.000 kr. fra Trygfonden til varmtvandsgymnastik på Amager.
Der budgetteres sammenlagt med indtægter på knap 858.000 kr.
Lønudgiften er steget, idet posten ud over den nuværende holdløn også indeholder løn i
forbindelse med sommeraktiviteterne (tilskud fra Kulturministeriet) og løn i forbindelse med
varmtvandsgymnastik (midler fra Trygfonden).
Sommerfesten er aflyst, men posten vedrørende julefest er til gengæld øget betydeligt.
Posten vedrørende andre ture/stævner/klubarrangementer er øget med 10.000 kr. En del af dette
beløb er brugt i forbindelse med 3. halvleg i forlængelse af sommeraktiviteterne, og resten skal
bruges til klubhygge i Grøndal Multicenter.
Der er lagt yderligere 15.000 kr. ind i posten til kontor og administration. Dette skal bruges til køb
af nyt i forbindelse med flytningen til eget kontorlokale i Grøndal Multicenter.
Der budgetteres med udgifter for i alt 875.600 kr. Budgettet viser et underskud på 17.662 kr.
Underskuddet dækkes af videreførelsesbeløbet på 75.960 kr.
Debat:
Jakob spurgte omkring §18, og opfordrede til, at det måske kunne gøres mere overskueligt.
Merete svarede, at man skal kigge på farverne i budgettet under både indtægter og udgifter. §18midler fra Københavns Kommune er farvemarkeret med en lys brun. Indtægter udgør 95.000 kr.
Udgifter udgør 45.000 kr. og 20.000 kr., dvs. i alt 65.000 kr. De resterende 30.000 kr. er indeholdt i
lønnen, som ikke kan udskilles separat.
§ 18 midlerne fra Frederiksberg Kommune vedr. kun Frederiksberghold. Dette er markeret med
blå på både indtægts- og udgiftssiden.
Kaare spurgte om udgifter til kontingenter, og der blev svaret at der betales kontingent til DAI, DGI
og LAP.
Jens spurgte vedr. den forskel i beløb, der er til Vejle i 2018 og 2019, og svaret var, at det er
deltagerantallet der afgør beløbets størrelse.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad. 5
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremsatte forslag om at kontingentet stiger til 375 kr. halvårligt fra næste sæsonstart.
Sidste stigning var i 2016, og stigningen er nødvendig for at følge med udviklingen.
Kaare spurgte, om man kan risikere at miste medlemmer p.g.a. forhøjelsen, og opfordrede til at
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søge flere tilskud? Bestyrelsen håber ikke, at færre medlemmer bliver en realitet, og tilføjer at
der ikke kan søges midler til drift, kun til konkrete projekter.
Otto spurgte om bestyrelsen har regnet på smertepunktet? Og om det reelt ville give særlig meget
mere med en stigning på 75 kr.
Merete svarede, at selv ved samme kontingent og nuværende medlemstal er der brug for flere
midler.
Vi er ca. 380 medlemmer, hvoraf ca. 330 betaler kontingent (instruktører, frivillige og bestyrelse
betaler ikke). En stigning på 75 kr. pr. vil således give ca. 50.000 kr. årligt.
Christine tilføjede dog, at der p.t. mangler kontingent fra over 160 personer for 2. sæson af
2020.
Skriftlig afstemning:
•
•
•

31 stemte for
3 stemte imod
1 afleverede blank.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 6

Forslag til vedtægtsændringer

Bilag 4 – opkrævning af kontingent:
Christine begrundede forslaget, og sagde at med nuværende struktur er første sæson 6 måneder
lang fra januar til juni, og anden sæson er 5 måneder lang fra august til december. Begge sæsoner
koster det samme, og i juli er der en sommerperiode med et særligt skema, som i princippet er
gratis for alle.
Vores sæsonstart i august er atypisk og ligger skævt ift. mange andre foreninger, som først starter
op til september. Derfor er Kommunens bookingsystem også tilpasset herefter, og flere haller
åbner først op for foreninger i september måned. Det er altid meget presset at planlægge
sæsonstarten d. 1. august, fordi vi skal have særlig tilladelse til at starte op før alle andre, men det
er samtidig meget svært at få fat på folk pga. sommerferie. Det kan ofte kun lade sig gøre nogle
enkelte steder (Bl.a. kan vi som regel starte op i Nørrebrohallen i midten af august), så vi
skal alligevel altid lave nyt skema, som gælder fra september.
Sæsonstarten d. 1. januar er også uhensigtsmæssig, fordi vores koordinator altid skal arbejde på
nytårsaftensdag d. 31. januar, for at sikre, at dem der ønsker at melde sig ud, ikke bliver trukket
automatisk i kontingent d. 1. januar.
Bestyrelsen og koordinator foreslår derfor følgende løsning: 2 sæsoner på hver 5 måneder samt en
sommerperiode på 2 måneder med et særligt sommerskema i juli og august.
•
•
•

Første sæson: d. 1. februar til 30. juni (5 måneder med kontingent)
Sommerperiode: d. 1. juli til 30. august (2 måneder gratis)
Anden sæson: d. 1. september til 31. januar (5 måneder med kontingent)

Gitte spurgte om det har konsekvens for instruktørerne? Christine svarede, at normalt lukker alle
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faste aktiviteter ned i juli måned, så ingen plejer at få løn i juli. Aktiviteter i juli afhænger af, hvem
der gerne vil lave noget frivilligt.
(i år har vi dog fået særlige midler fra Kulturministeriet til aflønning for
sommeraktiviteter). Vi aflønner normalt i august måned, og hvis forslaget bliver godkendt, vil vi se
på, hvordan vi evt. kan fordele løntimerne, så de både kan ligge i juli og august næste år. Det vil
således være det samme for instruktørerne lønmæssigt, og faktisk vil det være en stor fordel for
dem, vi har ansat i fleksjob.
Kaare gjorde opmærksom på, at august måned plejer at være en normal måned for badminton.
Christine svarede, at nogle haller følger skolernes ferie, andre starter først op fra september. Vi er
ikke ude på at lave færre aktiviteter i sommerperioden, men blot fordele dem bedre ift. sæsonen.
Aktiviteterne i juli og august ligger ikke fast, men skal planlægges fra år til år, så på nuværende
tidspunkt kan vi ikke sige hvordan det er næste år.
Der er primært tale om et administrativt forslag, som vil gøre det lettere at håndtere
planlægningen af aktiviteter ift. sæsonstart.
Forslag blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 5 – Forslag til omskrivning af § 5.1. vedr. støttemedlemskab.
Christine begrundede forslaget, og sagde at vi udfasede muligheden for individuelle
støttemedlemskaber i vores medlemssystem for flere år siden, dels fordi ingen benyttede sig af
det, og fordi det skabte forvirring ift. administrationen. Der er dog fortsat mulighed for at støtte
foreningen gennem donationer.
Støttemedlemskaber til institutioner – også kaldet væresteds-medlemskab, har gradvist ændret
sig. Dette skyldes bl.a. at der var opstået en kultur, hvor personale fra væresteder fast tog flere
borgere med til træning – uden at disse borgere blev meldt ind i vores medlemssystem. Derved gik
foreningen både glip af indtægter fra kontingent samt det tilskud, vi får fra kommunen pr.
medlem. For at undgå forvirring og misforståelse, valgte vi at sløjfe medlemskaber til institutioner
for flere år siden. I stedet for at kalde det et medlemskab, har vi valgt at lægge mere vægt på
prøvetimer. Der er således åbent for, at personale frit kan følge borgere til prøvetimer – dog under
forudsætning af at disse meldes ind efter et par gange. Der er desuden mulighed for at indgå
særlige samarbejder eller aftaler, som kræver særskilt betaling.
På baggrund af ovenstående foreslår bestyrelsen, at vedtægternes opdateres, så de stemmer
overens med nuværende procedure.
Jens foreslog en ændring, så der fremgår tydeligt, at det er bestyrelsen der forhandler med anden
part.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bilag 6 – forslag til renskrivning af § 9 vedr. bestyrelse.
Merete begrundede forslaget, som er en omskrivning, da nuværende ordlyd er kringlet og
mangelfuld.
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 7 – forslag om vedtægtsændring af § 9.1 om stemmeprocedure ved valg af
bestyrelsesmedlemmer.
Merete begrundede forslaget og sagde, at det fremgår af de nuværende vedtægter, at man kun
kan stemme på et antal kandidater svarende til maksimalt halvdelen af det antal pladser, der er på
valg. Dvs. hvis der er 5 pladser på valg, kan der maksimalt stemmes på 2 kandidater. Vi kan derfor
risikere, at der stemmes på de samme få kandidater, hvilket efterlader tomme pladser til
bestyrelsen, og der må foretages endnu et valg.
Bestyrelsen foreslår i stedet at man kan stemme på samme antal kandidater, som der er pladser
på valg. Hvis der er 5 pladser på valg, har man mulighed for at stemme på 5 kandidater.
Otto spurgte, og man kan nøjes med at stemme på én, selvom der skal vælges 5? Dette er
naturligvis muligt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 8 – forslag om tilføjelse og ændring af vedtægterne i ift. Udtrædelse eller orlov fra
bestyrelsen. (§ 9.3)
Merete begrundede forslaget og sagde, at medlemmer af bestyrelsen er valgt af
generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har hjemmel til at
ekskludere et bestyrelsesmedlem som følge af f.eks. udeblivelse fra møder eller
samarbejdsvanskeligheder. Dette kan skabe stilstand i bestyrelsesarbejdet og medføre vanskelige
og ubehagelige arbejdsvilkår for bestyrelsen og koordinator.
Anders spurgte om suppleant er stemmeberettiget i tilfælde af orlov. Dette er suppleanten
naturligvis. Dette gælder også for de enkelte møder, hvor et bestyrelsesmedlem er
fraværende.
Der blev en livlig debat om for og imod. Skulle eksklusion kræve ekstraordinær generalforsamling,
hvor mange skal være fremmødt i bestyrelsen for at kunne ekskludere.
Bestyrelsen og koordinator pointerede, at dette er ikke for at ramme nogen personligt. Det er
nødvendigt at foregribe, og det er nødvendigt at bestyrelsen ikke bliver handlingslammet.
Personfølsomme ting skal ikke behandles på en generalforsamling, og dette skal kun bruges, hvis
mægling ikke fungere.
Afstemning:
• 27 stemte for
• 0 stemte imod
• 8 undlod at stemme
Forslaget blev vedtaget.
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Bilag 9 – Forslag til ny tegningsret
Merete begrundede forslaget og sagde, at med nuværende formulering kan tegningsretten kun
tildeles foreningskoordinatoren, hvis hele bestyrelsen skriver under. Vi har erfaret, at det kan være
en langsommelig proces at indsamle alles underskrifter, da nogle har svært ved at benytte
computer, printer og scanner og/eller komme forbi kontoret med kort varsel. Vi ønsker derfor at
gøre det nemmere og lette processen.
Bestyrelsen foreslår derfor, at de tegningsberettigede (formand og kasserer) kan tildele
tegningsretten til koordinator.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bilag 10 – Forslag til renskrivning af § 11 vedr. regnskab og revision
Merete begrundede forslaget, og sagde at den nuværende ordlyd er forkert, da foreningen kun
har 1 intern revisor og ikke 2.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 7

Valg af bestyrelse og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:
•
•
•

Rikke Moltke
Ulla Edelmann Jensen
Mitzi Brix Hansen

Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen:
•
•
•
•

Anita Husum Moth
Gitte Kjær Hansen
Jens Bjørn Pedersen
Lars Olesen

Alle fortalte kort om hvorfor de stiller op og hvad de ønsker at arbejde med.
Valgt for 2 år:
•
•
•
•

Ulla Edelmann Jensen
Gitte Kjær Hansen
Jens Bjørn Pedersen
Anita Husum Moth

Valgt for 1 år:
•

Lars Olesen
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•

Rikke Moltke

2 suppleanter.
•

Jakob Dam Brunse

Bestyrelsen blev bemyndiget til at supplere sig selv.
Ad. 8

Valg af revisorfirma – samt intern revisor

Revisionsfirma – Mer Revision
Intern revisor – Lisbeth Crafack
Ad. 9

Indkomne forslag

Forslag fra Luba:
Jeg kunne godt tænke mig at jeres aktiviteter bliver placeret tættere på brugernes hjem. F.eks.
bor Jeg i Sydhavnen og skal til Nørrebro eller Frederiksberg for at være med. Dette er nogle gange
uoverskueligt for mig især hvis Jeg har det skidt. Så kunne godt tænke mig nogle aktiviteter
tættere på Sydhavnen.
Bestyrelsen svarede, at der er søgt midler til aktivitetsudvikling. Bestyrelsen arbejder på at få flere
bydelsområder med, men det skal hænge sammen økonomisk.
Enighed om, at der skal spørges ind til, hvilke aktiviteter, der er tale om.
Bestyrelsen tager forslaget til efterretning.
Forslag fra Michael og Anita:
Vi foreslår, at man ændrer de nuværende regler med to træningsdage uden musik til fitness i
Hørsholmsgade.
Vi foreslår, at man ændrer de nuværende to dage uden musik til én dag uden musik.
Vores forslag er, at man fastholder lørdag som træningsdag uden musik, men indfører musik igen
til træning om torsdagen
Anne sagde, at sensitive personer kan blive stresset af høj musik. Der er 2 perioder om torsdagen,
lad den ene være uden musik og den anden med. Har været glad for tiden uden musik. Er der
ingen personer til stede, der ikke ønsker musik - så lad den spille.
Afstemning:
•
•
•

27 stemte for
4 stemte imod
4 undlod at stemme
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Ad. 10

Evt.

Der blev fremsat et ønske om at fortsætte med at spille badminton i Ryparken, i stedet for at
vende tilbage til Nørrebrohallen.
Tak til Christine for hendes arbejde og en ekstra stor tak for indsatsen under corona.
Lisbeth afsluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden.
Christine takkede for generalforsamlingen.
23. august 2020
Anette Schneider
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