Referat - Bestyrelsesmøde i IFK98

Onsdag den 17. oktober, kl. 15.30
Hørsholmsgade 20 – lokalerne bagerst i ga rden
Tilstede: Lennart, Mitzi, Dina, Robert, Cvetanka, Petra og Christine
Afbud: Merete og Frans

Christine startede med at meddele, at Larry har valgt at trække sig fra bestyrelsen grundet
helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen takker for samarbejdet og ønsker god vind fremover.
1. Valg af ordstyrer og referent
Dina ordstyrer og Christine referent
2. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt. Christine spørger om de tidligere referater er lagt i mappen ved fitness? Referater for
august og september mangler. Dina og Mitzi vil hjælpes ad med at få alle referater i mappen.
Trine fra Ungehus skulle have været med, men har meldt afbud. Vi valgte derfor at bytte rundt på
punkt 3 og 4.
4. Trivsel (fast punkt hver anden gang jf. beslutning på mødet d. 6/8).
Først satte Christine rammerne for emnet, og herefter tog vi en runde, hvor alle kunne fortælle,
hvordan de har det – både ift. bestyrelsesarbejdet og personligt.
Pause
Grundet arbejdet kom Petra 1 time senere. Petra fik også mulighed for at fortælle, hvordan hun har
det. Vi tog ligeledes en ultra kort runde, så hun også kunne høre, hvordan resten af bestyrelsen har
det.
3. Samarbejdsaftale med Ungehus - Trine kommer forbi
Trine har meldt afbud, men vi drøfter punktet alligevel.
Kort gennemgang af sagen:
Trine har sagt op og stopper i Ungehus 1. november. Trine vil derfor gerne have styr på
samarbejdsaftalen mellem Ungehus og Kæmperne, som har været et hængeparti i længere tid.
Siden vores møde med Trine i juni 2018, har vi afventet at hun skulle lave et udkast til en
samarbejdsaftale. På mødet fremlagde hun følgende forslag:
Kæmperne skal varetage al vedligeholdelse og drift af maskiner/udstyr i fitness samt den indvendige
del af bygningen.
Begrundelse: Ungehus har for store udgifter til fitness og sal ift. hvor lidt de selv bruger lokalerne.
Kæmperne er den største bruger af faciliteterne og slider derfor mere på inventaret.
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Christine har i mellemtiden undersøgt mulighederne for at få tilskud fra kultur og fritidsforvaltningen
til leje af lokalerne. Man kan kun få tilskud til egne eller lejede lokaler – ikke hvis lokalerne udlejes af
en kommunal institution.
Bestyrelsens kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•

Vi har brug for en opgørelse af, hvad udgifterne til fitness og sal er – vi har efterspurgt dette før.
Vedligehold af maskiner er umiddelbart ok – men det skal konkretiseres, hvad der menes med
vedligehold af bygning. Bestyrelsen frygter at det kan blive en glidebane – hvad bliver det næste?
Der skal sættes en fast ramme for økonomien – et maks beløb pr. år.
Udskiftning eller indkøb af nye maskiner er problematisk, da de er meget dyre.
Bekymringer ved at varetage administrationen og føre tilsyn.
Forslag om at nedsætte rekvisitudvalg, som også skal tage sig af Hørsholmsgade.
Både kultur og fritidsforvaltningen og DAI mener at vi skal spørge til råds i socialforvaltningen – Det
giver ikke mening, at vi skal bruges vores driftstilskud til at dække for brug af Hørsholmsgade.

Vi afventer udspil fra Trine.
5. Orientering fra Koordinator
• Kort opsummering fra Instruktørmødet d. 26/9.
Der var 15 instruktører og frivillige ud af 31 inviterede. Vi havde trivsel på dagsordenen. Det var et
fint møde.
•

Ændringer på hold og status på ansættelser:
o Spinning om mandagen er stoppet – vi afventer mulighed for at starte det onsdag aften i
stedet.
o Der er generelt sket mange ændringer i Det Gule Hus. De har nu personalemøde hver tirsdag
kl. 13-15. Derfor er Mindfulness er rykket 15 min. Så det nu ligger fra 15.15-16.45.
Det har også skabt udfordringer for træffetiden, da Ulla og Christine ikke kan holde træffetid
på kontoret, hvis Janni også er der. Det er ligeledes problematisk for vores månedlige intro for
grupper.
o Grzegorz har valgt at holde pause fra alle sine faste tider. Der er derfor fundet vikarer.
Petra har softgym om tirsdagen – Ulla har softgym om onsdagen – Otto er i fitness om
onsdagen mellem kl. 10-11, hvor Malthe har cirkeltræning – Malthe har boksefitness om
torsdagen
o Vi har ansat to nye fodboldinstruktører, som begge hedder Sebastian. Den ene bliver
instruktør på fodbold om onsdagen og den anden om fredagen, og så kan de også vikarierer
for hinanden.
o Nyt hold ”Dans og Kropsbevidstehed” starter i næste uge d. 24/10 i Frederiksberg
Sundhedscenter. Det er 3 idrætsstuderende, Rasmus, Louise og Gustav, som kommer til at
have det – først som frivillige i en prøveperiode, og hvis der er opbakning til holdet, så bliver
det lønnede. Christine beder om hjælp til at reklamere for holdet.
o Yoga vikar: Vi har fundet en (Clara), godt vil kunne tage Ullas hold. Hun har egentlig henvendt
sig, fordi hun selv gerne vil starte et manuvision hold hos Kæmperne, men hun har sagt ja til at
være vikar indtil videre.
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o Christine har ligeledes haft samtale med en anden pige (Miky), som måske vil kunne være vikar
på holdene om mandagen i Dansekapellet.
o Asger er blevet ansat i fleksjob i en midlertidig projektstilling indtil udgangen af januar. Han
skal lave opsøgende arbejde på Amager og undersøge, hvilke interesser og muligheder der er
for ar starte hold.
Pause – og forsat orientering fra koordinator
• Kort status vedr. lokalesituation:
Efter Nina Eg’s svar til Mogens har vi afventet en henvendelse fra Borgercenterchef Alberthe.
Mogens har rykket igen, og nu er ham og Lennart inviteret til møde i forvaltningen tirsdag d. 30/10
med Borgercenterchef Alberthe, Anne Nygaard fra forvaltningen og Britta.
Bestyrelsen orienteres efterfølgende.
•

Opsamling på Cykeltur d. 10/10 – Verdens Mentale Sundhedsdag:
Det var en fin tur. Ca. 18 deltagere. God idé med ladcykel. Vi skal være mere opmærksomme på at
reklamere blandt medlemmerne.
Christine synes, at flere arrangementer sker henover hovedet på bestyrelsen. Det er ærgerligt.
Bestyrelsen skal være meget mere med indover – både ift. at beslutte, hvilke arrangementer vi
skal være med til og ift. planlægningen af arrangementerne.

•

Invitation til temadag hos Center Amager tirsdag d. 6/11 kl. 14-17
Center Amager afholder temadag om grundfortællingen – med fokus på fællesskaber.
Fra kl. 15.30 kan vi og andre tilbud præsenterer os selv, og herefter er der mulighed for at gå rundt
til de forskellige stande.
Flere fra bestyrelsen vil komme – jo flere jo bedre – Vi skal vise os frem på Amager.

Vi springer til punkt 7 - Julefest
Kort status. Planen er stadig Valby Kulturhus, men de har skiftet forpagtere, så det er ikke sikkert at de
kan stå for det hele – vi skal muligvis selv stå for oprydning og rengøring.
Christine skal holde møde med Caféen i Kulturhuset næste fredag d. 26/10 – herefter gives information
til bestyrelsen om detaljerne.
Der opstod en diskussion om betaling til fester for bestyrelsesmedlemmer. Petra informerer om, at
hun ikke kommer til fester, hvis hun skal betale. Hun synes det skal være gratis for bestyrelsen på
baggrund af det frivillige arbejde, som gøres i løbet af året.
Andre i bestyrelsen er ikke enige i dette. Mitzi spørger: Hvad bliver det næste så? Skal man heller ikke
betale for drikkevarer.
Christine belyser situationen og fortæller, at det faktisk tidligere har været sådan, at
bestyrelsesmedlemmer kom gratis med til fester. Dette blev ændret lige inden Christine blev
koordinator, hun kan derfor ikke huske hvorfor (fremgår evt. af referat).
Christine understreger, at der kan være flere forskellige løsninger, og at det er op til bestyrelsen at
tage en beslutning. Nogle eksempler kan være:
1 Alle betaler
2 Dem, der er med i festudvalget skal ikke betale
3 Bestyrelsen og dem der er med i festudvalget skal ikke betale.
4 Bestyrelsen kan deltage gratis i julefesten – i stedet for at få deres egen julefrokost.
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Christine understreger, at bestyrelsen skal huske på, at pleje af frivillige spiller en stor rolle ift. at gøre
det attraktivt at være frivillig i en forening. Det er utrolig vigtigt at give de frivillige et skulderklap.
Foreningen har brug for frivillige, så hvis vi ønsker at udvikle foreningen, bliver vi også nød til at have
fokus på de frivilliges forhold og vilkår.
Bestyrelsen bliver bedt om at ovenstående med i deres overvejelser, og så tager vi en beslutning på
næste møde.
6. Drøftelse: Idéer til rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen i 2019
Jævnfør punkt 6 fra sidste møde. Der skal gøres en indsats for at rekruttere flere til
bestyrelsesarbejdet!
Oprids af situationen: Merete, Dina, Cvetanka og Robert er på valg i 2019. Vi har pt. 2 ledige pladser i
bestyrelsen efter Morten og Larry har trukket sig, og der skal også vælges 2 suppleanter.
Der vil således være 8 pladser på valg i 2019.
Bestyrelsens forslag:
o Vi skal opfordre medlemmerne – tage fat i medlemmerne ude på holdene og snakke med dem
om behovet for medlemmer.
o Lave opslag – ”Wanted” ligesom en Western plakat
o Lave reportage eller interview med en eller flere bestyrelsesmedlem om, hvad det vil sige at
sidde i bestyrelsen.
o Bestyrelsen beder Erik om at arbejde med opslag og reportage/interviews
o Det blev besluttet at bestyrelsesmøderne i januar og februar skal være åbne – det kunne
eksempelvis være i den time møder. Vi Inviterer interesserede medlemmer til møderne.
Rammerne fastsættes, før møder – eksempelvis kan punktet trivsel være fortroligt og tages i
slutningen af mødet.
8. Kort status vedr. Lønudvalg v. Lennart
Vi var gået over tid, og Lennart havde glemt sit papir derhjemme, så vi tager det på næste møde.
9. Indkomne forslag / ingen
10. Evt.
Der refereres til punkt 4 om trivsel. Mitzi synes ikke, at vi skal gentage et punkt, fordi en anden kommer senere.
Hun beder om, at vi finder en løsning på det. Christine mener, at det gav mening lige i den her forbindelse, fordi
der var tale om trivsel. Vi blev enige om, at undgå det fremover og i stedet have fokus på at følge dagsordenen.

Øvrige punkter afhængig af tid
•
•
•

Fundrasing muligheder
Nyhedsmail, indsamle, vurdere info, skrive nyhedsmail
Forslag til emner på kommende møder
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