Referat
Bestyrelsesmøde i IFK98

Onsdag den 6. marts kl. 15.45. Det Gule Hus, Kapelvej 55

1. Valg af ordstyrer og referent
Cvetanka ordstyrer, Erik Referent
Tilstede: Dina, Lennart, Merete, Cvetanka, Robert samt Christine og Erik.
Afbud: Mitzi
2. Godkendelse af referat fra sidst
Ingen kommentarer.
3. Regnskab 2018 og budget 2019
Merete gennemgik regnskabet. Der er ikke de store ændringer fra det vi har set tidligere.
Derefter gennemgik vi budget 2019. Igen har vi set de fleste tal før. Budget 2019 er godkendt.
Der er et ønske om at bruge flere penge på markedsføring af klubben i.e. bannere, flag, trøjer
med logo osv. Alle var enige om dette var en god ide, men PT er der imidlertid ikke penge til
dette.
Bestyrelsen skrev under på 2018 regnskabet. Vi mangler underskrift fra Mitzi.
4. Orientering fra Koordinator
Vi er spændt på hvordan det nye dansehold på Amager vil køre. Vi kører forsøgsordning indtil
sommerferien.
Til intro sidste onsdag var der 16 personer! Det var bl.a. skolen for Recovery der kom med 8
personer.
Vi har forlænget Asgers ansættelse på Amagerprojektet til ult. April. Hermed slutter projektet.
En frivillig (Trine) er startet hos Ulla, Pilates og Yoga. Hun er med i en periode for at lære om
holdet og målgruppen inden hun muligvis kan starte som afløser.
En anden frivillig (Kasper) – har tidligere været instruktør hos os. Efter en ulykke har han
måtte starte langsomt op og er interesseret i at følge forskellige hold med henblik på at kunne
overtage som vikar.
Anders har været i virksomhedspraktik siden midt januar. Praktikken løber indtil midten af
april, men kan muligvis forlænges. Han er uddannet som personlig træner, og der har været
mange positive tilbagemeldinger. Vi vil gerne bruge ham som vikar efterfølgende.
En anden praktikant (Trine) starter snart, og skal koncentrere sig om muligheden for at starte
cykelture op Amager. Det er meningen at begge praktikanter også skal bruge noget tid på
fundraising – til betaling/aflønning af deres egne stillinger.
Christine har holdt møde med DGI om hvordan vi kan styrke Kæmpernes aktiviteter på
Frederiksberg. Da Frederiksberg kommune er med DGI/DIF landsdækkende initiativ ”Bevæg
dig for Livet”, har DGI mulighed for at støtte Kæmperne – bl.a. gennem procesforløb for
bestyrelsen med fokus på foreningsudvikling m.m. De vil også afholde workshop for vores
instruktører med fokus den gode modtagelse – under konceptet ABC for mental sundhed. Vi
skal bare finde nogle datoer. DGI kan også hjælpe med supervision af instruktører. Det koster
lidt, men ser ud til at være pengene værd.

5. Kommende arrangementer
Generalforsamling d. 20. marts bliver i Mariendalshallen. Meta vil stå for at lave sandwich –
men vi ved ikke helt hvor vi kan finde et køkken. Christine har spurgt Jan Svensson fra
Bosteder Thea, som ligger tæt på hallen.
Otto har sagt ja til at være ordstyrer og Erik referent.
Vi har booket lokalet fra kl. 15 – bestyrelsen bedes komme mellem kl. 15-15.30, så vi er klar
til at starte kl. 16.00
Af kommende arrangementer kan nævnes:
Fodboldstævne Valbyhallerne 26. marts
Otto tager med som holdleder. Vi har to hold med og dem, der spiller fodbold i Sundby vil
muligvis også gerne have et hold med også. Det koster 400 kr pr. hold, som IFK betaler.
Tilmeldingsfrist til Vejle d. 1. april – Det ser fint ud med tilmeldingerne, men alle bedes
reklamere for det. Efter 1. april er prisen 1500 kr.
Sund By d. 9. Maj. Holdes i Fælledparken i år. Alle bedes hjælpe med at dele opslag ud og
reklamere for det. Vigtigt!
Cvetanka og Allan vil gerne hjælpe med maduddeling. Dina vil også gerne komme på dagen.
Playitas tilmeldingen er åben - depositum på 2000 kr. skal betales senest d. 1. Juni.
6. Idéer til fundraising – en brainstorm
Den Peer ansvarlige på Kompasset har ansat en fuldtids akademiker, som bl.a. kan bruge lidt tid
til generelt fundraising, og som evt. kan hjælpe Kæmperne.
Idéer:
Lennart foreslår vi videreudvikler følge/besøgs ordning i stil med projektet Træningsvenner,
som vi var en del af.
Overordnet fokus på opsøgende arbejde
Pr og markedsføring – fx beachflag, banner, tøj med logo m.m.
Man kan ikke søge til generel drift af foreningen, så der skal være tale om noget konkret eller
udvikling af noget nyt – et projekt. Det kan være et større eller mindre projekt, og man kan fx
søge til at ansætte en projektmedarbejder der er ansvarlig for det pågældende projekt.
Der skal være en person fra bestyrelsen, som indgår i en gruppe, der er ansvarlige for
fundraising i samarbejde med Christine.

