Referat – Bestyrelsesmøde i IFK98
Onsdag den 16. januar, 2019 kl. 15.30

Griffenfeltsgade 35

Den første 1½ time af mødet var åbent for interesserede
1.

Velkomst ved Christine (maksimum 10 minutter)
Christine bød velkommen herunder specielt til vores gæster. Introduktion af bestyrelsen for gæsterne, samt
kort forklaring om rammerne. Navne på gæsterne var: Stanisa, Poul, Rikke, Meta; Katrine og Peter.

Tilstede Dina, Mitzi, Lennart, Robert, Petra, Cvetanka samt Christine og Erik.
2.

Valg af ordstyrer og referent (maksimum 2 minutter)
Lennart som ordstyrer og Erik som referent.

3.

Godkendelse af referat fra sidst (maksimum 2 minutter)
Godkendt uden bemærkninger.

4.

Regnskab, økonomi og opdateret budget for 2019 (forventet 15 minutter)
Christine gennemgår de nye og opdaterede tal. Især de sidst foretagne ændringer samt årsagerne hertil bliver
gennemgået. Det er stadig foreløbige tal. Det er bekymrende at vi i budgettet starter året med et overført
overskud på 82,000 og ender året med kun 3,000. Vi forbruger altså næsten 80,000 mere end vi tjener, men
der er nogle nye ændringer på vej, som vil forbedre tallene en smule. Vi kan også stadig håbe at det vil lykkes
at finde nogle fondsmidler.
Stanisa foreslår vi søger JUB fonden idet MamaMia søger her. Dina nævner RealDania.

5.

Beslutte møde dato for bestyrelsesmøde i marts. (maksimum 5 minutter)
Skal være før GF. Et forslag kunne være onsdag den 6.3. Dette blev godkendt.

6.

Forberedelse af GF (forventet 20 minutter)
Beslutning af dato, onsdag den 20.3 er foreslået: Godkendt. Klokkeslæt kl. 16-19.00.
Bestyrelsen beslutter, at holdene Yoga samt Dans og Kropsbevidsthed lukker ned, for at opfordre
medlemmerne til at komme til GF.
Vi undersøger om vi kan bruge Caféen i Thorupgården. Stanisa forslår, at vi kan spørge nogle kirker om at
låne lokaler.
Forslag om vedtægtsændringer
1) Lennart har foreslået af antallet af medlemmer i bestyrelsen reduceres (fra 9+1 til 8+1). Dermed vil der
som udgangspunkt være et ulige antal d.v.s formandsstemmen ikke behøver at tælle dobbelt ved
stemmelighed.
Efter en snak om fordele og ulemper frafalder Lennart forslaget bl.a. p.g.a. det store frafald der har været
det sidste år – hvor en stor bestyrelse har været en god buffer. Mitzi foreslår herefter at fremsætte
forslaget på egen hånd.
En mulighed er også at have flere suppleanter – f.eks. reducere til 8+1 og så sige 3 suppleanter.
Lennart foreslår vi venter til næste møde med den endelige beslutning. Alle er enige.
2) Forslag fra Mitzi om at formand- og næstformandsposterne vælges på selve GF.
Forslaget blev læst op og der var en længere diskussion om fordele og ulemper. Bestyrelsen vil ikke stille
forslaget, så Mitzi vil selv stille forslaget.

Andre forslag til GF
A) Forslag til godeliste som skal fremlægges og godkendes på GF?
Grunden til forslaget er at synliggøre, hvem der får hvad og hvilke kriterier der lægges vægt på. Listen blev
forklaret og der var en større diskussion. Christine foreslår vi venter til næste møde med den endelige

beslutning, da ikke alle havde set/hørt om listen før. Alle er enige. Godelisten skal sendes ud til gennemsyn
før næste møde. Bestyrelsen skal herefter beslutte om den vil stå som forslagsstiller - ellers vil Lennarts
gøre det alene.
B) Forslag fra bestyrelsen/Christine:
Forudsætningen for afholdelse af en sommer- og julefest er nedsættelse af festudvalg i forsvarlig tid før
arrangementet. Uden et festudvalg bliver der INGEN fest. Det blev godkendt, at bestyrelsen fremsætter
forslaget på GF.
En kort pause - Slut på det åbne møde –
farvel og tak til de fremmødte gæster
7.

Orientering fra Koordinator (forventet 15 minutter)
Generel status på hold og aktiviteter
Status på ansættelser og frivillige
Instruktørmøde
Christine beretter om udfordringerne med at oprette et dansehold Amager. Det er p.t. på pause p.g.a.
skiftene åbningstider i Kompasset på Amager.
Badminton fredag i Mariendals hallen. Med 30 deltagere er det vanskeligt at styre selv med Asger som hjælp.
Vi har ikke råd til at udvide mere på Frederiksberg, og et nyt hold burde være et andet sted i byen.
Christine skal snart til møde omkring partnerskabsaftalen på Frederiksberg. Næppe nogen løsning her og nu.
Men bestyrelsen er opmærksomme på udfordringerne, og nye anbefales at benytte foreningens to andre
badmintonhold.
Status på ansættelser og frivillige
Christine og Lennart har haft en snak med Asger. Der er midler til at forlænge hans projektansættelse indtil
ult. April med 4 timer om ugen (1 time mindre end nu). Han er godt i gang og skal aflevere en konklusion og
beskrivelse af hans oplevelser omkring det at få kontakt til systemet.
Instruktørmøde i morgen har god tilslutning. En hurtig gennemgang af agendaen.

8.

Optage videoklip af bestyrelsen
Blev ikke gjort, men idéen blev præsenteret. Hensigten er at reklamere lidt for bestyrelsen, for at få folk til at
stille op til GF. Der blev ligeledes snakket om andre muligheder for at synliggøre klubben – fx
fotokonkurence.

9.

Evt.
Petra har fået forespørgsel om at ”genoptage” kulturklubben. Forskellige ture/besøg fx På Arken og
Louisiana. P.t. er økonomien meget stram, så Foreningens støtte vil begrænse sig til betaling for tovholders
adgangsbillet. Krav om deltagerantal afhænger af prisen for tovholder. Forslag skal godkendes af koordinator,
og opslag skal ud til medlemmerne.
Christine fortæller om status på lokale situationen. Vi fik afslag på henvendelse vedr. ansøgning om betaling af
husleje i Grøndal Multicenter. Mogens arbejder videre på sagen.

•
•
•

Øvrige punkter afhængig af tid:
Status Lønudvalg – Lennart gav kort information. Det er en svær opgave at komme videre med.
Fundraising muligheder – Udskydes til efter GF
Nyhedsmail (hvem vil indsamle, vurdere og skrive?) – Udskydes til efter GF

