Referat
Bestyrelsesmøde i IFK98

Torsdag den 17. oktober kl. 13-16 Svendborggade 3, 2100 København Ø.
Til stede: Mette, Lennart, Dina, Brian, Rikke samt Christine og Erik
Afbud: Cvetanka, Meta, Robert, Mitzi og aftalt fravær Merete.
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer Mette, referent Erik.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Referat er godkendt.
3. Trivsel
Der var nogle få indlæg.
4. Orientering fra Koordinator
Generel status, hold, aktiviteter, ansættelser, arbejdsopgaver m.m.
- Ansættelse, hold, frivillige. Ikke det store at bemærke. Vi holder øje med fodbold, idet Mathis har
lidt udfordringer. Svømmehold i Hillerødgade kører, som er en erstatning for holdet i Bellahøj.
Anders har vi haft i praktik i fitness siden januar, og det er blevet forlænget nogle gange. Den
sidste periode henover sommeren er ved en fejl aldrig blevet godkendt af jobcenteret. Han har
valgt at være hos os frivilligt indtil videre og forsøger at snakke med jobcenteret om at komme i
arbejdsprøvning.
Instruktørmødet d. 23/9 gik fint. Godt fremmøde. ca. 20. Generelt kører alle holdene fint.
Opdatering omkring Grøndal Multicenter. Der foreligger nu et lejetilbud på 18,000 kr. per år og
aftale for 3 år med 2% stigning per år. 52 m2 lokale inkl. lån af visse møbler. Der var en diskussion
om denne flytning skal besluttes af bestyrelsen eller en GF, men der var flertal for, at det er
bestyrelsen, som sidder med al nødvendig viden og derfor skal tage denne beslutning. Bestyrelsen
er positiv og har givet Lennart og Christine mandat til at gå videre med processen.
For at optimere økonomien, blev det samtidigt besluttet, at vi indstiller til en kontingentstigning på
75 kr. per halvår til generalforsamlingen i marts måned 2020 – dvs. med effekt fra august 2020.
Projektsamarbejde ”Stier til foreningslivets fællesskaber”. Det drejer sig om folk med et misbrug.
Man vil gerne finde metoder til at få folk ud af misbrug ved hjælp af frivilligt arbejde f.eks. via
idrætsforeninger. Det er Ingerfair (konsulenthus for frivilligt arbejde) som står for undersøgelsen i
samarbejde med Valmuen (misbrugsbehandling i Københavns Kommune). De har sendt en
projektansøgning til Veluxfonden – der er dog ikke givet en endelig bevilling endnu. Kæmperne er
nævnt som en mulig samarbejdspartner sammen med 5 andre foreninger. Vi vil blive betalt for de
arbejdstimer, vi bruger. 10 personer fra Valmuen (folk i behandling), som de screener for at være
egnet til at komme ud som frivillig i en forening. Samtidigt er der en kontrolgruppe på 10 personer
som ikke kommer i frivilligt arbejde. Hele projektet vil køre over 2½ år, og vores andel vil nok
være at modtage 1-2 frivillige i et tidsbegrænset forløb. Bestyrelsen er enig i, at vi selvfølgelig skal
bakke op om projektet. Vi skal have styr på hvem, hvordan og så videre, men projektansøgningen
er ikke godkendt endnu, så vi får detaljerne senere. Det er tale om en opgave for 1-2 instruktører,
som er interesseret i at fungere som en slags mentor for den frivillige. De bliver selvfølgelig
kompenseret for evt. ekstra arbejde i forbindelse med projektet. Herudover var der også snak om,
at betalingen fra projektet kunne tilgå foreningen i bred forstand. (Opfølgende kommentar fra
Christine: Vi kender endnu ikke detaljerne for, hvordan vi bliver betalt, men efter at have

nærstuderet projektbeskrivelsen igen, tror jeg primært at der er tale om mentortimer og
mødeaktivitet).
- Arbejdsgruppe angående værdierne fra procesdagen. Der var møde i går og man er kommet et
stykke videre. Bestyrelsen orienteres nærmere på næste møde – og skal derfor på som et punkt
på dagsordenen.
5. Økonomi
Merete og Christine har lavet et udkast til revideret budget for 2019. Christine præsenterede
dette kort og valgte at fremhæve to ting: 1) Budgettet for sommerfest og julefest er sat meget ned,
da festerne ikke kommer til at koste så meget i år. 2) En generel opmærksomhed på, at vi bruger
af det overførte overskud på 105.000 kr. fra 2018. Vi forventer at bruge ca. 69.000 kr., og det er
penge, som vi ikke har til næste år. Udover anmodning om kontingentstigning som beskrevet
ovenfor, skal bestyrelsen derfor begynde at tænke over, hvad der evt. kan spares på til næste år.
Christine foreslår, at vi begynder at se på budget 2020 allerede til næste møde. Vi skal evt. også se
på et nyt layout af regnskabsstatus, hvor det overførte overskud føres ned til regulering til sidst.
6. Promovering/Markedsføring og synlighed
Opfølgning på brainstorm fra sidste møde. Der kom et par tilføjelser til listen. Kontakt til
politikere (lokalpolitikere) + læserbreve i lokal- og landsdækkende aviser. Punktet tages op igen på
næste møde.
Christine tilføjede, at det kunne være fedt at have en person ansat, som bl.a. kunne tage sig særligt
at denne opgave med at skabe mere synlighed (velvidende at vores økonomi ikke er til det pt).
7. Fordeling af opgaver til bestyrelsen
På sidste møde udleverede Christine en oversigt over div. opgaver, som kan uddelegeres, men der
var flere, som ikke havde fået den, så vi tager punktet igen på næste møde. Oversigten sendes ud
sammen med referatet og alle bedes se på det og tænke over indholdet.
- E-mail fra Lisbeth, DAI om deltagelse i arbejdsgruppen for Sund By Walk and Run d. 5. maj 2020.
Mette foreslår, at det skal være et bestyrelsesmedlem, som ikke også er instruktør, der skal tage
dette job, da hun mener der kan være risiko for modsatrettede interesser. Andre fra bestyrelsen
stillede sig dog uforstående overfor dette. Vi drøftede ikke dette nærmere.
Mitzi har sendt Christine en mail, hvor hun har udtrykt interesse for at være med i
arbejdsgruppen. Christine forslår, at der skal være 2 personer fra bestyrelsen, for at sikre bedre
ejerskab. Hun bemærker endvidere, at hun da håber, at resten af bestyrelsen også vil bakke op om
løbet på selve dagen. Bestyrelsen er enige om, at vi fortsat skal være med som arrangør af løbet.
Dina vil også gerne være med, så det bliver Dina og Mitzi, der er med i arbejdsgruppen.
8. Evaluering af sommerfest / Status Julefest
Sommerfest: Dina og Lennart var med til sommerfesten på Kompasset. Christine havde stadig
en ret stor arbejdsopgave, trods samarbejde med kompasset, men hun var dog glad for, at de
havde sat to medarbejdere og 2 fra peergruppen på arbejde om aftenen. Vi plejer at være ca. 80100 deltagere til festerne, men der var kun ca. 55 tilmeldte, og det fordelt på ca. 30 Kæmpere og
25 beboere eller folk, som kommer på Kompasset. Danseforestillingen var folk meget positiv
overfor, og flere synes også, at det var fint at vi kunne holde fest sammen med andre.
Efterfølgende er der dog også kommet lidt negative tilbagemeldinger. Nogen syntes det var en
kedelig fest, at der var for få fra Kæmperne, og at det var lidt ubehageligt at nogle af beboerne
havde det så dårligt. Konklusionen er, at vi skal holde fast i at have vores egne fester, men at vi
godt kan holde noget sammen med andre udover det.

Julearrangement: Da det blev meldt ud, at julefesten ikke blev til noget, valgte nogle
medlemmer at gå sammen om at arrangere noget julehygge i stedet for. På vegne af jule komiteen
(4 personer) vil Lennart gerne søge om 5,000 kr. i udgift til dette. Bestyrelsen godkendte dette.
Det bliver et arrangement på ca. 3 timer med gløgg, brunkager og æbleskiver. Datoen er 7. dec.
Stedet er p.t. Fountain House. Otto vil spille. Komiteen har næste møde om få dage.
9. Fundraising
Kan vi beslutte at skubbe dette til næste møde = sammen med fordeling af opgaver.
Lennart: Vi har store opgaver foran os med nye lokaler og flytning, så vi skal måske lige tage den
med ro.
Christine: Foreslår som førsteprioritet, at der søges til en projektansat frivilligkoordinator (en der
kan koordinere det frivillige arbejde hos foreningen samt lave andre administrative opgaver). Vi
tænker min. et års ansættelse. Vi kan søge DGI og DIF’s Foreningspulje. Der er vist åbnet for
ansøgninger til næste år. Christine mener at der løbende ansøgningsfrist, hun undersøger
detaljerne og sender info med link til alle i bestyrelsen.
Man kunne evt. også søge til Vejle Idrætsfestival, som holder 25 år næste år. Vi var 20 med i år, så
der er potentiale. Det kunne evt. være fra en anden pulje.
Anita har skrevet til Christine og tilbudt at se på mulighederne for at søge udlodningsmidlerne.
10. Eventuelt
Mette: Kontrol af kontingent betaling.
Et forslag kunne være at printe en skyldner liste til alle instruktørerne og så bede dem om at være
med til at kontrollere deltagerne på holdene. Vi har prøvet det før, men kan prøve igen og se om
det giver en effekt.
Mette: Hvordan griber vi det an, når et medlem nu ikke har været til møder 6 gange i træk (5
bestyrelsesmøder og procesdagen)?
Vi drøftede følgende: 1) ændre vedtægterne, så fravær bliver mere konsekvent behandlet
2) tage en snak med pågældende og høre om fortsat interesse i et år mere? Hvis ja, så forventer
resten af bestyrelsen, at pågældende vil sørge for at komme til alle møder fremover. Til næste GF
skal der vælges nye suppleanter/medlemmer.
Afrunding
Tak for et godt og konstruktivt møde.
Mødet sluttede med overrækkelse af en gave til Erik, som nu stopper som ansat hos Kæmperne.

