
Referat – Bestyrelsesmøde i IFK98  
Torsdag den 15. november, 2018 kl. 15.30    Griffenfeltsgade 35 

Tilstede: Lennart, Mitzi, Dina, Robert, Cvetanka, Brian, Christine og Erik    

Afbud: Merete har aftalt fravær, da der ikke var regnskab på dagsordenen, Petra pga. svømmehold 

Ej fremmødt:  Frans 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Lennart ordstyrer, Erik referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst  

Godkendt. 

 

3. Orientering fra Koordinator 

• Opdatering omkring lokale situationen (Lennart/Christine) 

Møde med forvaltningen. Lennart, Mogens (DAI) Britta Gerd Hansen, Borgercenterchef Alberte Bryld 

Burgaard og Anne Nygaard.  Der var stor velvilje, men ingen penge. Mogens skal undersøge prisniveau på 

Grøndalcenteret for at få en idé om mulighederne. Også en diskussion om Hørsholmsgade og krav. 

Christine har onsdag d. 14/11 holdt opfølgende møde med Britta, som gik godt. Spørgsmål om generel 

forankring – socialpsykiatrien vs. idrætsområdet. Hørsholmsgade var til gengæld helt klar. Ungehus får 

budget til lokalerne, så vi skal IKKE betale. Britta går videre med det. Christine og Britta har møde igen i 

december, inden da skal bestyrelsen undersøge mulige alternativer til Det Gule Hus – i princippet alle 

væresteder (AST-tilbud). Britta forslår bl.a. at vi kontakter Dagmar – leder af Thorupgårdens cafe, da de 

har skåret ned i åbningstider p.g.a. besparelser, eller Mamma Mia. 

 

Koordinator træf, Vejen  (Lennart/Christine) 

Lennart og Christine var af sted. Gik meget fint og var inspirerende. Et hovedpunkt er, at man skal være 

bedre til at fejre succeser. Vores trivselspunkt på bestyrelsesmøderne er et eksempel. 

 

• Status generelt. Instruktører/frivillige, hold, ansættelser 

Mette har sagt op. Hun har fået tilbudt flere timer hos ASPA om fredagen, som ligger samtidigt med hendes 

dansemotion. Der arbejdes på løsningsforslag i hvert fald året ud. Overvejer at flytte holdet til Amager fra 

1.1.19. Mette er fortsat tilknyttet som vikar.  

Badminton fredag – Asger får 2 timer som medhjælp. Det nye hold Dans og Kropsbevidstheds om 

onsdagen i Frederiksberg Sundhedscenter er kommet rigtig godt fra start. Der mangler vikarer til Ullas 

hold. Clara, som ellers har sagt ja, har ikke svaret tilbage på mails. Det blev nævnt at Peter Leth har 

undervist i Yoga og kunne være en mulighed. 

 

• Kort om regnskab og budget 2019 

Der mangler lidt kontingent indtægter p.g.a. færre medlemmer. Udgifter til løn ser ud til at være lavere. 

Overordnet er alt helt fint, og der arbejdes på budget for 2019, som vil være klart til december mødet. 

 

• Frivillige til at præsentere Kæmperne på ”Sundhed for dig” på kompasset den 11.12 kl. 

11.00 – 12.30 

Regner med Asger skal med. Mette kan ikke. Robert skal spørge Ulla. Dina, Brian og Mitzi regner med at 

tage med. 

En kort pause 
4. Julefest 

Har lavet aftale med Valby Kulturhus, Café Incita. Kan tilbyde for kr. 3.500 at de vil dække bord, afrydde, 

vaske op, gøre rent. For kr. 3.000 i proppenge kan deltagere selv tage drikkevarer med. Maden er 100% 

klassisk. Pris er 195 per kuvert. Lokaleleje er 2 * 1200.-  Vi skal forlade lokalet kl. 23.30. Budget for 100 

personer passer indenfor rammen.  

Underholdning – forskellige muligheder undersøges. Kåre nævner at Ungehus’s band, er en mulighed. Brian 

spørger dem.  

Mere pynt. Hvem? 



Der ønskes velkomstdrink – skal defineres/arrangeres  

 

Beslutning om betaling/ikke betaling for best. medlemmer (jævnfør punkt 7 på sidste møde) 

Meretes forslag var, at alle skal betale med mindre man yder noget – f.eks. er med i festudvalg om 

planlægning og/eller oprydning. Det medførte en større diskussion med flere pointer for og imod. Emnet 

blev lukket med en beslutning om, at det må være GF, som skal tage beslutning om, hvad bestyrelsen skal 

have (eller ikke have) gratis adgang til. Det blev besluttet at holde fast i nuværende procedure, hvor alle 

betaler for julefest. Et beslutningsforslag vil blive forelagt til GF, som også skal omhandle andre goder.  

 

5. Lønudvalg, ved Lennart 

Forslaget stammer fra GF hvor bestyrelsen blev pålagt at nedsætte et lønudvalg. Lennart har lavet et skriv, 

der viser hvordan det ser ud nu. De 3 løntrin skal de beholdes? Der var en diskussion om fordele og 

ulemper ved kun at have en sats. Er dermed lige for alle, men uretfærdigt at en ny uprøvet instruktør uden 

uddannelse skal have samme løn som en garvet instruktør med en god uddannelse bag sig. Der er ligeledes 

stor forskel på, hvad holdene kræver. Brian mener, man ved indførsel af de nye løntrin, samtidig blev enige 

om, at genindføre det gamle lønniveau på 193,16 kr. for alle (som er højeste trin i dag), når økonomien i 

foreningen igen var god. Christine mener ikke at det var en beslutning – vi må se efter i gamle referater 

Lennart vil arbejde på at have et arbejdsdokument klart så hurtigt som muligt. 

 

6. Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen, ved Erik 

Gennemgang og forskellige kommentarer til opslaget. Skal arbejde videre med sagen. 

Som reklame skal vi ligeledes overveje brug af videofortællinger fra bestyrelsesmedlemmer på facebook.  

 

7. Næste møde – Julefrokost for bestyrelsen 

Merete havde tilbudt at vi kunne bruge hendes lejlighed, men hun har hund. Et medlem er meget bange for 

hunde, så det duer ikke. Dina tilbød også sin lejlighed. Bestyrelsen siger ja tak. Dinas add sendes med ud 

sammen med referatet. Forslag om at vi kan bestille drikkevarer fra nemlig.com blev vedtaget. 

Start samme tid kl. 15.30 til 18.00 og spise derefter. Dina og Christine snakker sammen.  

 

8. Evt. 

Brian forelagde en problemstilling omkring potentielle problematiske personer, der går fra den ene 

prøvetime til den anden. Instruktørerne har ingen mulighed for at informere hinanden. Måske nogle af disse 

personer er så problematiske, at de kan skræmme eksisterende medlemmer væk. Svaret er at ringe til 

Christine og beskrive problemet. Hun kan derved forberede andre instruktører og en beslutning kan 

træffes centralt. 

 

I forbindelse med Fiskeklubben har Brian mistet private og dyre ting. Bestyrelsen opfordrede til at være 

mere påpasselig – og evt. kontrollere alt før hjemkørsel. Der var ønske om lidt flere penge, da man bl.a. 

overvejer en tur til Gudenåen, som kræver overnatning. Fiskeklubben opfordres til at fremsende ønske før 

budget skal færdiggøres i december.  

 

Christine har søgt §18 midler - i alt 126,000. Ud fra dagsorden til socialudvalgets møde onsdag d. 14/11 ser 

det ud til at vi får bevilliget kr. 45,000. Skal godkendes på mødet. Vi får svar i december.   

 

Fundraising muligheder 

Der var tid til at tage hul på et punkt under ”afhængig af tid”.  

Problemet med fundraising er, at det kræver et detaljeret oplæg fra bestyrelsen OG viljen = frivillige til at 

gennemføre projektet hvis vi får pengene.  

Bestyrelsen bør tænke udvikling af klubben ind i de projekter vi skal søge. Forskellige muligheder blev 

nævnt, men ingen beslutning!! 

Vi kan måske få hjælp fra Center Amager til at udfærdige ansøgninger. Christine gør ligeledes opmærksom 

på, at man kan få hjælp til projektansøgninger hos Frivilligcentrene rundt om i Kbh. 

Et forslag var at søge til en ladcykel med el. Men hvor skal den stå parkeret?  

 

DIF og DGI har slået sig sammen til en pulje på 40 mil. Kan søge i intervaller af forskellige beløbsstørrelser, 

og der er ikke store dokumentationskrav. Stor fordel! Foreninger kan søge én gang om året. Man må gerne 

bruge noget til lønninger i forbindelse med det projekt man søger til. 

 



 
Øvrige punkter afhængig af tid 

- Fundrasing muligheder. Emnet er trods ovenstående ikke lukket  
- Nyhedsmail, indsamle, vurdere info, skrive nyhedsmail 

- Forslag til emner på kommende møder 
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