Referat
Bestyrelsesmøde i IFK98

Torsdag den 14. november kl. 13-16 Svendborggade 3, 2100 København Ø.
Tilstede: Cvetanka, Mette, Mitzi, Rikke, Lennart, Dina, Ulla,
Afbud: Brian, Robert, Meta, Merete (aftalt afbud)
10. Datoer for kommende møder – herunder julefrokost i december
• Mens vi ventede på et par stykker, valgte vi at starte med punkt 10, da Mitzi skulle gå kl. 14.30 og
fremadrettet ikke kan være med senere end til kl. 14.30 pga. hjemmehjælp.
• Næste b-møde er d. 12/12 kl. 12.30-15.30, og vi besluttede at holde julefrokost for bestyrelsen separat
ugen efter onsdag d. 18/12 i december – ca. kl. 17.30. Mitzi vil se om hun kan finde et sted.
• Mødetidspunkter i det nye år, ser vi på til næste møde, når vi ved mere om Grøndalcenteret.
1. Valg af ordstyrer og referent
Mette er ordstyrer og Christine er referent
2. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt uden bemærkninger. Christine genopfriskede proceduren vedr. referat og kommentarer:
1) Første udkast til referat sendes ud kort efter mødet. 2) Kommentarer hertil skal sendes til Christine
hurtigst muligt (tidsfrist skrives i mail). 3) Referat inklusiv de nye kommentarer sendes ud sammen med
dagsorden for næste møde. 4) Referatet forventes godkendt på næste møde.
3. Trivsel (Punktet er åbent, hvis nogen har et indlæg)
Ingen indlæg
4. Grøndal Multicenter – hvor er vi nu?
• Lennart og Christine har holdt møde med Christines ledere, Lene og Britta d. 29/10: Her fik de at vide, at
Borgercenterchef Alberte (Brittas leder) siger nej til, at Christine må sidde i Grøndal Multicenter med
begrundelsen, at det er en politisk beslutning, at Kæmperne skal være på Kompasset.
Det var lidt af en overraskelse, da de ikke er sagt noget om dét i al den tid, vi har været i dialog med
forvaltningen. Vi har derfor henvist til et tidligere afslag fra Alberte på ansøgning om støtte til husleje, hvor
der står, at forvaltningen opfordrer foreningen til selv at finde midlerne – og Christine og Lene har
endvidere lavet en beskrivelse til Alberte vedr. nuværende forhold samt fordele ved GMC + aktiviteter på
Amager. Britta havde møde med Alberte igen i tirsdags d. 12/11 – og vi afventer nu svar.
• Lennart og Christine havde et godt møde med Nete i GMC d. 1/11. Vi fik svar på vores spørgsmål.
Rengøring, KK internet + offentligt wi-fi er med, Christine har adgang til Kopi, og vi kan bruge deres tekøkken.
• Bestyrelsen drøftede herefter, hvor længe vi kan vente på svar fra Alberte, og hvad vi skal gøre, hvis hun
fastholder sit nej. Det besluttes, at vi skriver under på lejekontrakten senest d. 1/12 – uanset, hvad Alberte
svarer.
5. Økonomi og budget 2020
• Christine forklarer, at vi får et stramt budget til næste år, så vi er nødt til at se på, hvor vi kan spare, eller
hvad vi kan ændre på. Bestyrelsen fremkom med følgende forslag til områder, hvor man kan se på
muligheder for effektivisering eller besparelser:
• Hold og aktiviteter:
Forslag fra Mette: Måske kunne Asger have badminton, så Ottos timer kan frigives. Vi bør kigge på de hold,
der har en lille belægning. Der er nedsat en arbejdsgruppe med Otto og Christine + Mitzi og Mette, som

•
•
•
•

vil se på mulighederne og komme med nogle forslag, som drøftes på næste møde. Christine skriver ud med
forslag til møde datoer.
Tilskud til arrangementer samt fester
Puljemidler til dække nogle af de faste udgifter
Se på forskellige satser for frivillig godtgørelse – Christine sender udkast på mail sammen med forslag til
budget 2020.
Deltagelse i fodboldturnering: Ved de to sidste turneringer (2017 + 2019) har vores hold trukket sig pga.
manglende opbakning til at stille hold midt i turneringen. Christine informerer om, at deltagerne håber på
forståelse fra bestyrelsen, samt at de nok vil anmode om deltagelse igen i 2020.

6. Orientering fra Koordinator
• Ingen ny status ift. hold, aktiviteter, ansættelser, arbejdsopgaver m.m.
• Opfølgning på manglende kontingentbetalinger: Der er sendt en sidste sms-påmindelse ud d. 22/10,
som har givet lidt respons. Der er sendt en liste til instruktører d. 24/10, kun få har meldt tilbage. I denne
uge er Christine og Lennart begyndt at slette nogle af dem, som med stor sandsynlighed er er stoppet – pt.
er listen på 21 (sendes med ud sammen med referatet).
• Christine sender en reminder til instruktørerne og beder dem om at give svar. Der følges op på næste
bestyrelsesmøde. Der skal ligeledes tages en snak med instruktørerne på næste instruktørmøde.
• Svar på § 18 ansøgning: I foråret søgte vi 115.000 kr. i § 18 midler til 2020 til aktivitetsudvikling i de
bydele, hvor vi har få eller ingen aktiviteter. Vi har fået 50.000 kr.
• Merete har bedt Christine om at understrege overfor bestyrelsen, at der ikke bare kan oprettes nye varige
hold med midler, som er et årige.
• På baggrund af vores begrænsede økonomi til næste år, foreslår Christine, at vi tænker taktisk klogt ved at
bruge midlerne til at flytte nogle hold ud i de bydele, hvor vi ikke har så meget. Derved kan vi spare lidt
penge i 2020, og holdene vil evt. kunne fortsætte efterfølgende, da det vil kræve samme finansiering som i
år. Gruppen, der skal se på ændringer og besparelser, tager § 18 midlerne med i deres overvejelser.
7. Arbejdsgruppen fra procesdagen fremlægger deres drøftelser
• Lennart og Christine præsenterede de værdier og træningskoncept, som arbejdsgruppen er kommet frem
til. Dokumentet er udformet på baggrund af bestyrelsens drøftelser på procesdagen i august.
• Den videre proces: Workshop for instruktørerne i starten af det nye år, hvor de får muligged for at
arbejde med, hvordan det kan implementeres på de enkelte hold.
• Bestyrelsen skal ligeledes se på, hvordan de tre værdier og det nye koncept kan bredes ud til
medlemmerne. – tages på et senere møde.
• Mette havde en kommentar til Christine om at sende materiale ud i bedre tid, så bestyrelsen har mulighed
for at forberede sig.
8. Fordeling af opgaver til bestyrelsen
• Dokument fra Christine er sendt ud med dagsordenen. Vi gennemgik opgaverne, og man kunne byde ind,
hvis man ville påtage sig en opgave. Christine vil sørge for at opdatere oversigten og sende den ud med
referatet. Følgende påtog sig opgaver:
• Lennart vil være ansvarlig for fortælleteam. Dina vil gerne lave opsøgende arbejde, dele ugeskema ud og
kontakte steder ift. besøg. Lennart og Dina samarbejder om de to opgaver.
• Mette og Rikke vil hver især kigge på idéer og muligheder for fundraising og rådføre sig hos Christine.
• Mette har taget opgaven med at opdatere vedtægterne. Christine kigger på tegningsretten.
Mødet sluttede her, og vi nåede ikke punkt 9 og 11 – punkt 10 tog vi i starten af mødet.
9. Promovering/Markedsføring og synlighed
Opfølgning på brainstorm – hvad er den videre proces?
11. Fundraising – næste møde
12. Eventuelt – der var ikke tid

