
Referat - Bestyrelsesmøde i IFK98  
Torsdag den 12. december kl. 12.30-15.30  

Svendborggade 3, 2100 København Ø.  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Christine er referent og ordstyrer under punktet trivsel.  

Mette er ordstyrer under de øvrige punkter. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt  

 

3. Trivsel (Punktet er åbent, hvis nogle har indlæg) 

Et indlæg var udsendt før mødet. Herudover var der to indlæg mere.  

 

4. Grøndal Multicenter 

Hvad er status på om Christine kan sidde ude i Grøndal MultiCenter (GMC)? 

Afventer stadig. Christines leder undersøger sagen og holder Christine opdateret. Det 

forventes at der er nyt ved næste bestyrelsesmøde i januar. 

 

GMC vil gerne vide, hvornår vi flytter ind. Bestyrelsen er enige om, at det skal være 

umiddelbart efter nytår. Christine og Lennart laver en aftale med Nete (driftsleder i GMC) om 

nøgler, info m.m. og orienterer efterfølgende bestyrelsen.  

Vi tager flytningen i små etaper. Træffetiden forbliver i Det Gule Hus i januar (indtil vi er klar). 

Når træffetiden skal flyttes ud til GMC, skal vi tage højde for, hvordan det passer ift. 

ugeskemaet og de frivillige, som skal hjælpe til.  

Dina prøver at tage fat i sin kontakt fra Realdania ift. donation til inventar/kontormøbler. 

 

Vi holder næste b-møde ude i Grøndalscenteret torsdag d. 23. januar kl. 13-16 

 

5. Økonomi og budget 2020 

Arbejdsgruppen fremlagde deres forslag til besparelser og effektiviseringer, som bestyrelsen skal 

tage stilling til. Bilag var sendt ud sammen med dagsordenen.  

 

Før drøftelse af punkterne orienterede Christine om et par ting:  

1) Da vi lavede forslagene, var vi ikke helt så opmærksomme på, at Ottos timer ikke bare kan 

flyttes rundt. Det er vigtigt, at de holdes samlet, så der ikke opstår huller i hans arbejdstid.  

Christine vil blot informere bestyrelsen om, at nogle af forslagene måske ikke kan lade sig 
gøre alligevel. Vi ser hvad vi kan gøre ift. at lægge Ottos timer samlet. 

2) Christine har anmodet §18 kontoret i Københavns Kommune, om lov til at bruge de 2-årige 

midler anderledes i 2020 (Vi har 45.000 kr. i 2019 + 2020 til opkvalificering og frivilligpleje af 

instruktører). Helt konkret, om vi må bruge 15.000 – 20.000 kr. på andre relevante kurser i 

stedet for psykisk førstehjælp, som 19 personer deltog på i 2019. Dette vil være en stor 

økonomisk hjælp for os, da vi således kan spare de penge, som vi normalt ville afsætte til 

forskellige kurser i 2020. 

3) Brian og Christine har haft møde med Frederiksberg Kommune vedr. evaluering af vores 

aktiviteter på Frederiksberg samt økonomien for 2020 (en del af vores 3-årige 



partnerskabsaftale og bevilling af §18 midler, 75.000 kr. pr. år). Da budgettet for vores 

aktiviteter på Frederiksberg går i minus (bl.a. pga. stigning i baneleje til bordtennis og 

badminton i Mariendalshallen), er vi blevet foreslået at søge en løbende § 18 pulje. Christine 

har derfor ansøgt om yderligere 14.000 kr. for 2020, som er nødvendigt, hvis vi ikke skal 

ændre i vores aktiviteter på Frederiksberg.   

 

Drøftelse af punkter til besparelse:  
 

Fodboldturnering:  

Forslag: Lennart tager en snak med spillerne vedr. egenbetaling. Melder tilbage på næste møde. 

 

Koordinators billet Playitas:  

Beslutning: Foreningen betaler halvdelen af billetten. Resten fordeles på deltagernes gebyr.  

 

Bestyrelsesmøder og julefrokost:   

Enighed om, at det ikke er rette område at spare på, da vi i forvejen har få udgifter til dette. 

Beslutning: Møderne skal holdes under 100 kr. pr. møde, og der afsættes 400 kr. pr. person til 

bestyrelsens julefrokost. 

 

Frivilliggodtgørelse: 

Der skal skelnes mellem de frivillige, som laver ugentligt arbejde, og andre der udfører 

månedlige eller periodevise opgaver. 

Frivillige med ugentlige opgaver vil fortsat kunne få 2000 kr. pr. år. 

Andre frivillige er en individuel vurdering.  

I slutningen af året udarbejder Christine en liste over dem, som har fået godtgørelse, så 

bestyrelsen er orienteret herom.  

 

Ift. resten af punkterne som vedr. holdændringer, vil Christine se på hvad der kan lade sig gøre 

ift. Ottos timer.  

 

Bemærkning om, at vi skal have oversigten over arbejdsopgaver til bestyrelsen med på næste 

møde, da noget måske har ændret sig, og flere opgaver måske kan fordeles.  

 

Vi nåede ikke mere i dag, så nedenstående punkter flyttestil næste møde d. 23. januar.  

 

6. Orientering fra Koordinator (forventet 10-15 min) 

Generel status, hold, aktiviteter, ansættelser, arbejdsopgaver m.m.  
Opfølgning på manglende kontingentbetalinger  

 

7. Fundraising (punktet er åbent, hvis nogen har et indlæg - forventet 15-20 min) 

 

8. Promovering/Markedsføring og synlighed (forventet 15 min) 

Opfølgning på brainstorm – hvad er den videre proces? 

 

9. Mødetidspunkter i det nye år (forventet 10-15 min) 

Beslutning vedr. åbne bestyrelsesmøder før GF 

 

10. Eventuelt 


