
Referat 
Bestyrelsesmøde i IFK98  
Torsdag d. 13. februar 2020 kl. 12.30-15.30 i Grøndal Multicenter  

Tilstede: Merete, Lennart, Ulla, Rikke og Christine 

Afbud: Mitzi, Mette, Dina 

Aftalt fravær: Robert, Meta 

1. Valg af ordstyrer og referent (max 2 min) 
Merete er ordstyrer og Christine er referent  
 

2. Godkendelse af referat fra sidst (max 2 min) 
Godkendt 

 
3. Konstituering – valg af ny næstformand 

Mitzi har skriftlig tilkendegivet, at hun ønsker at stille op som næstformand. 
Rikke tilkendegiver på mødet, at hun også ønsker at stille op.  
Der afholdes skriftlig afstemning. Rikke fik flertallet af stemmerne og er dermed valgt 
som næstformand frem til generalforsamlingen. 

 
4. Økonomi og budget 2020 

Oversigt med tilhørende noter for regnskab 2019 og Budget 2020 blev udleveret samt 
gennemgået på mødet.  
 
Merete spørger ift. løn om vi har mulighed for at tjekke op på, om der bliver udbetalt  
det rigtige. Det aftales, at Merete sættes på Cc når Christine sender lønark  
til revisor hver måned.  
 
Kultur og fritid har givet alle foreninger et supplerende  
aktivitetstilskud/medlemstilskud for 2019. Vores lyder på ca. 49.000 kr., som kommer  
til at høre med i 2020. Dette gør, at vi har lidt mere råderum og giver mulighed for at  
ombudgettere på nogle af posterne:   
 
Udskyde stigning i kontingentet til januar 2021.  
Beslutning: Kontingentstigning på 375 kr. udskydes til 1. januar 2021. Vi skal stadig  
indstille til denne stigning på GF i marts 2020. Kontingentet vil således stadig være  
300 kr. i august 2020.  
 
Playitas: Beslutningen om at deltagerne skal betale halvdelen af koordinators billet 
omgøres, så foreningen betaler koordinators billet.  
 
Idrætsfestival i Vejle: Det besluttes, at foreningen giver et tilskud på 500 kr. pr. deltager  
for 23 deltagere + 2 tovholdere. Svarende til samme tilskud som i 2019. 
Pladserne i bussen sælges til andre foreninger for 300 kr. pr. sæde. 
 
Budgettet til indkøb af kontormøbler øges med 5000 kr., så vi har noget at gøre godt  
med. Ulla og Anita har ansøgt Ellen Mørchs fond om 35.000 kr. – men det er meget  
usikkert om fonden stadig eksisterer.  



 
I budgettet for 2020 ender vi med underskud for året på knap 43.000 og et 
videreførelsesbeløb på godt 33.000 kr. 
 
Bestyrelsen godkender at budgettet 2020 med ovenstående ændringer fremlægges  
på GF. 

 
5. Generalforsamling  

Dato: torsdag d. 26/3 kl. 15.30-18.30 - Der skal indkaldes senest 1 måned før GF 
 
Hvor: Christine foreslår, at vi kan holde GF i Grøndal Multicenter, hvor der er mulighed 
for at få forplejning fra Andersens madhus – Det koster lidt ekstra, men vil give 
medlemmerne mulighed for at se Grøndalcenteret og vores nye lokaler.  
Ulla undersøger med Andersens madhus.  
Vi beslutter, at det skal koste 25-30 kr. for at spise med.   
 
Ordstyrer og referent – hvem? Lisbeth fra DAI foreslås som ordstyrer.  Erik foreslås 
som referent. Christine tager kontakt til dem. Alternativt kan Otto måske være ordstyrer 
eller referent.  
 
Evt. forslag fra bestyrelsen – fx vedtægtsændringer (skal sendes ud sammen med 
dagsordenen senest 1 uge inden GF). 
Mette har tidligere tilkendegivet, at hun ville se på vedtægterne – hun kontaktes for at 
høre om hun har nogle forslag til ændringer med på næste møde. 
 
Vi beslutter, at der skal formuleres ændringer for følgende 
- Stemmeregler ved valg på GF: Lennart foreslår at man skal have mulighed for at 
stemme på samme antal personer, som der er pladser på valg. Hvis der er 5 pladser på 
valg, skal man kunne stemme på maksimalt 5 personer (man kan ikke stemme flere 
gange på samme person). 
- Vedtægtsændring vedr. mulighed for eksklusion fra bestyrelsen  
- Tegningsretten samt uddelegering af denne. 
Merete og Christine ser på ovenstående og kan evt. tage over for Mette, hvis der er 
behov for dette.  
 
Dato for sidste bestyrelsesmøde før GF torsdag d. 12. marts kl. 12.30-15.30 

 
6. Opfølgning fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 10/2 

Noter fra mødet er sendt med sammen med dagsordenen. 
Merete går i gang med at se på et udkast til et introduktionshæfte til nye medlemmer af 
bestyrelsen. Skal bl.a. indeholder en forretningsorden, rollefordeling og 
ansvarsområdet mv. 
Christine er dialog med Pia om muligheden for at benytte hende som supervisor 
fremadrettet.  

 
7. Orientering fra Koordinator 

Generel status – Det går fint på holdene. Der kommer en nærmere status efter næste 
instruktør møde, som afholdes midt i marts. 
 



Opfølgning vedr. Ottos timer ift. mulige holdændringer.  
Det vil ikke være muligt at flytte den ene time badminton fra fredag formiddag til 
Korsgadehallen onsdag kl. 15-16.  
Otto, Brian og Christine har i stedet snakket om, at tiden i Korsgadehallen kunne 
bruges til et ”kom i gang hold” med blandet boldspil for begyndere. 
Det vil fungere bedst med to instruktører på sådan et hold, men vi har ikke umiddelbart 
råd til at aflønne flere instruktører på Nørrebro.  
Det kan måske lade sig gøre, at Otto og Brian kan køre holdet sammen, idet Brian har 
tilbudt at være frivillig, og Ottos onsdagstimer kan tilpasses lidt. 
 
Grøndal Multicenter – hvor er vi nu? 
Vi afventer fortsat at der træffes en beslutning om, hvorvidt Christine må sidde i GMC. 
Grundet den nye centerstruktur, som trådte i kraft 1. januar, er der flere ting, der lader 
vente på sig. Christine forhører sig kontinuerligt hos sin leder Lene vedr. status.  
Lennart foreslår, at han kan efterspørge et møde med den nye centerleder Marianne. 
Christine spørger Lene ad om det kan lade sig gøre.  

 
8. Tilbagemelding vedr. fodbold 

Lennart har været ude og snakke med deltagerne.  
Spillerne har meddelt at der ikke er så stor interesse for deltagelse i turneringen, og det 
vil være ekstra vanskeligt at finde nok spillere, hvis der også er en større 
deltagerbetaling. De er således ikke tilmeldt turneringen i år. 

 

9. Oversigten over arbejdsopgaver til bestyrelsen 

Er der noget, der har ændret sig? Vi løb listen hurtigt igennem – umiddelbart ingen 

ændringer. 

 

10. Fundraising 

Der er 4, som har givet udtryk for at de gerne vil se på muligheder for fundraising. 

Rikke, Mette, Ulla og Anita. Christine har lavet en oversigt med noter og links, som hun 

har sendt til dem.  

 

Der var enighed om, at vi skal have fundet ud af nogle rammer for punktet. Det er 

fortsat med på dagsorden, men det vil være en god idé, at der bliver sat fokus på 

ansøgningsfrister – evt. lave et slags årshjul for fundraising.  

 

Tiden er gået - De sidste to punkter tages med igen på næste møde.  

11. Promovering/Markedsføring og synlighed  
 

12. Trivsel (punktet ligger sidst jf. beslutning på det ekstraordinære møde d. 10/2-20) 
 

13. Evt.  
 


