
Referat Bestyrelsesmøde IFK98 18.4.2018 

Til stede: Merete, Dina, Cvetanka, Mitzi, Lennart, Morten, Frans, Larry og Christine og Erik. 
Petra – syg, Robert - syg.  

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
Dina Ordstyrer, Erik Referent   

 
2. Kort opfølgning og godkendelse af referat fra sidst 
(udsendes sammen med det nye. Så alle mail adresser er på plads) 
 
3. Roller og ansvar i bestyrelsen – kort gennemgang - v. Christine 

Der henvises til det udsendte ark 
Christine gennemgik kort ark med roller, da mange er nye. Christine meddelte at Petra blev valgt 
som instruktør repræsentant og Brian blev valgt som suppleant. 
 
4. Konstituering 

Der skal vælges formand, næstformand og kasserer 
 
Christine forklarede proceduren. Mitzi og Lennart stillede op til formand. Mitzi ønskede skriftlig 
afstemning. 
Lennart valgt som formand. 
Næstformand: Mitzi – ingen andre stillede op. Blev valgt. 
Kasserer: Merete stillede op og blev valgt. 

 
5. Kvartalsregnskab – kort orientering 
Merete: budget 2018 godkendt på GF, ny kolonne med status for 1. kvartal 2018. Bidrag fra Center 
Amager på 50K stadig usikkert. Fået 50% aktivitets tilskud fra Kultur og Fritid. Pulje 60K fra 
Frederiksberg er modtaget. Donationer 20K fra Ellen Mørch. Privat donation 3K.  
 
Udgift: løn som budget. Meste småbeløb. Størstedelen af kontorposten går til betaling af Klubmodul 
Udgifter 111K => opsparet forskel.  
 
6. Mindehøjtidelighed for Thomas, planlægning 

Ny hjælper til træffetid?  Biografklub – ny tovholder?   Bordtennis? 
Christine beretter om Pernilles ønsker. Hun vil gerne have det adskilt, men det er lidt svært. 
Løsning er, at der IKKE bliver meldt mere ud til foreningens medlemmer. Bisættelse lørdag kl. 13. 
Mødes i Det Gule Hus kl. 14.00. Pernille og Thomas’ søster står for at invitere.  
 
Bioklub:  typisk 5 med hver gang = 50 per år. - Aflyst ubestemt tid, med håb om at nogen vil tage  
den! Resten af billetterne havde Thomas i en mappe. Spørge Pernille! 
Lidt udenom Kæmperne, Tivoli fredags rock - aflyst ubestemt tid, Ved ikke antal. 
Vedtaget, at vi aflyser begge på ubestemt tid. 
 
Bordtennis. Lennart meddeler, at Bo er interesseret i at overtaget holdet. Morten: foreslår at  
reklamere for onsdagsholdet, og evt. rykke tirsdagsholdet til onsdag. I så fald skal holdet om  
tirsdagen erstattes af andet hold på Frederiksberg grundet tilskud fra Frederiksberg Kommune. 
Petra tilbød at passe holde de næste par uger, men Brian står som første vikar (blev lidt  
skuffet). 
Brian, Bo og Morten stikker hovedet sammen. Lad alt køre sæsonen ud. Morten tovholder. 
 
Frivillig hjælper i træffetid: Det ser ud til at Ulla vil tage den indtil videre. Godkendt af bestyrelsen! 
 



Pause (10 min) 
 
7. Fastlæggelse af system for datoer til bestyrelsesmøder. 
Morten syntes rullende dage man-torsdag vil fungere fint. Evt. kombineret fredag med en øl/hygge 
efter mødet. 
Mitzi: rul OK, evt. 2 faste dage- skift imellem. Eftermiddag en gang og formiddag næste gang. 
Frans på arbejde, så ikke formiddag. Mest fair løsning: alle 5 dage i spil. Først fra 15.30 i 
Rantzaugade. 
Beslutning: Vi ruller mandag til fredag (+ øl?). Start torsdag i maj næste gang, da vi i dag har onsdag. 
Dermed fredag i Juni, mandag i august o.s.v.   
Næste bestyrelsesmøde torsdag 17. maj kl. 15.30 vedtaget. 

 
8. Visionsdag d. 26. maj. Opdatering 
Dina kan ikke deltage, Frans heller ikke. Merete har afbud. Foregår i Beskæftigelseshuset 
Hørsholmsgade 20 kl. 10-16. Forbehold om Morten kan deltage.  
Frokost: Besluttede at der skal være højt belagt smørrebrød, Mitzi vil hjælpe Morten med indkøb. 
Beslut antal senere. 
Ida (DGI) vil sende program. Skal vide hurtigt på mail hvis ændringer. 
 
9. Opdatering om nyt klubhus / kontor facilitet / ønskespecifikation 

Bilag med forslag vedhæftet 

Kort gennemgang af historik – for de nye i bestyrelsen. 

Tilføje hvordan med drift (hvem og hvordan). Hvordan med rengøring o.s.v. – betale eller gøre selv. 

Christine fortalte at sidste nyt fra Britta (centerchef) er, at der IKKE er et budget til Grøndal 

MultiCenter.  

Mogens fra DAI efterspørger et skriv: hvad ønsker vi, hvad er bekymringer. 

Lennart:  RealDania en mulighed for fondsstøtte.  

Lennart:  Bruge skriv til at arbejde politisk  - og invitere Mogens til næste møde (efter den første 

time??).  

Ok at Christine ringer til Mogens.  

Vi kan lave udkast til svarskrift som bestyrelsen skal til sende til Mogens. 

 

Emnet står åbent. 

 

Bestyrelsen afsluttede her. Resten af punkterne vil blive overført til næste agenda. 

  

Afhængigt af tid til rådighed: 
 

10. Forslag til emner på kommende møder / Årshjul 
Overveje ”åbne” bestyrelsesmøder til nye potentielle bestyrelses kandidater og andre interesserede. 

11. Sommer aktivitet, planlægning – nedsætte udvalg? 
12. Jubilæum / Sommerfest planlægning 

Udvalg på minimum 5 + en tovholder 
13. Skema næste sæson – nedsætte udvalg? 
14. Idræts- og velværedag d. 12.9 

Deltage som IFK repræsentant, hjælpe på dagen 

15. Nedsættelse af lønudvalg/analyse (GF forslag) 
16. Nedsættelse af udvalg vedr. passivt medlemskab (GF forslag) 
17. Nyhedsmail, indsamle, vurdere info, skrive nyhedsmail 
18. Opdatering fortælleteam + månedlig intro 
19. Julefest 
20. Evt. 

 


