Referat Generalforsamling i IFK98
Mandag d. 19. marts 2018 kl. 15.30-18.30
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmeoptællere
Erik som dirigent, Otto som referent, Nikolaj og Rosa som stemmeoptællere.
Erik meddeler, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig.
2. Årsberetning v. konstitueret formand Ulla Matzen.
Ulla beretter om 2017 som et år med mange forandringer, udfordringer og aktiviteter. 2017 blev det år
hvor IFK98 flyttede fra Center Nørrebro til Center Amager. Dette fungerer således, at vores koordinator,
Christine har kontor på Kompasset på Sundbygård og deltager i foreningens træffetid i ”Det gule hus” på
Nørrebro tirsdag og onsdag kl. 13 – 15.
Året har, udover alle vores faste ugentlige idrætstilbud, budt på et væld af aktiviteter. Bl.a. deltagelse i
Limone fodbold Cup, Fjercup, , La Vuelta på Vestegnen, Idrætsfestival i Vejle, ferietur til Playitas på
Fuerteventura, og så har vi været med til at arrangere Sund By Walk and Run, Idræts- og Velvære dag på
Frederiksberg samt 100 km for mental sundhed og cykeltur i anledning af verdens mentale sundhedsdag d.
10/10.
Ulla takkede særligt alle de frivillige, samt instruktører og bestyrelse, som har stået for mange sociale
aktiviter i 2017 bl.a: Sommerfest i Klærkesalen, kanotur, Sejltur på Lyngby sø, fisketure, biografklub,
weekendtur, Sheltertur, foredrag, arrangeret bordtennis cup, klubaftener, julefest og meget mere.
Årsberetningen er et levende bevis på foreningens vitalitet og mange aktiviteter.
Årsberetningen godkendes med applaus.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2017 ved kasserer Merete Randrup.
Merete gennemgår regnskabet for 2017 og svarer på spørgsmål. Foreningen har en sund økonomi og gik
ind i 2018 med et overskud på 110.485 kr. Regnskabet godkendes.
4. Budget for 2018 v. kasserer Merete Randrup og fastsættelse af kontingent.
Merete fremlægger budgettet for 2018 og svarer på spørgsmål. Der er budgetteret med et overskud på
8435 kr. Budgettet godkendes og Merete får stor anerkendelse for hendes store arbejdsindsats som
kasserer.
Generalforsamlingen vedtager at fastholde kontingentet på det nuværende niveau 3oo kr. pr halvår.
5. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 5 repræsentanter til IFK´s bestyrelse samt 1-2 suppleanter.
7 kandidater stiller op til valg. Følgende 5 vælges til bestyrelsen: Ulla Matzen, Thomas Meyer, Mitzi Brix
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Hansen, Morten Jansson og Lennart Nilsåker. Frans Sørensen vælges som 1. suppleant og Larry Jakobsen
vælges som 2. suppleant.
6. Valg af revisorfirma – samt intern revisor.
Mer Revision genvælges som firma og Anita Moth forsætter som intern revisor.
7. Indkomne forslag –
a) Anne Nielsen stiller et forslag om at lave en lyd politik i fitness, hvor der altid tages hensyn til den
som ønsker lavest eller ingen musik. Forslaget diskuteres og forkastes ved afstemning. Det er forsat
instruktørens opgave at tilgodese medlemmernes ønsker med hensyn til lydstyrke og genre og
komme dem i møde, der har ønsker om dæmpet musik.
b) Bjørn og Mia har et forslag om at nedsætte instruktørernes løn til 130 kr. i timen. Forlaget
diskuteres og mange argumenter både for og imod fremføres. Forslaget bortfalder, således at der
stadig gives individuel løn efter kvalifikationer på 3 niveauer. I stedet pålægges bestyrelsen i
samarbejde med interesserede medlemmer at nedsætte et udvalg, der laver en analyse af
lønniveau, frivillighed og snitflader mellem ansættelsesformer og åbenhed om dette.
c) Bjørn foreslår at lave en struktur hvor der uddelegeres opgaver i udvalg, f.eks. kontingent og
materiel udvalg. Forslaget diskuteres, og der er generel positiv tilkendegivelse fra
generalforsamlingen. Forslaget sættes ikke til afstemning, men det pointeres, at bestyrelse og
andre medlemmer skal danne og varetage udvalg uden om Christine, således at det bliver en hjælp
for koordinatoren.
d) Bjørn foreslår at vi genindfører muligheden for passivt medlemskab. Forslaget diskuteres, og det
besluttes, at bestyrelsen går videre med at nedsætte et udvalg, der kan arbejde på at finde
forskellige løsninger på, hvorledes ikke aktive kæmpere eller andre udefra kan støtte foreningen
økonomisk. Forslaget sættes ikke til afstemning.
e) Bjørn foreslår at referater af bestyrelsesmøder offentliggøres til medlemmerne. Christine fortæller,
at det allerede er praksis, idet referaterne findes på foreningens hjemmeside – hun tilkendegiver
dog, at hun har været dårlig til at få dem lagt ud i løbet af 2017, men at de ligger der nu.
Dina påtager sig endvidere at sørge for at printe et eksemplar ud, som hænges ved fitness.
8. EVT.
Koordinatoren (Christine) har modtaget et forslag fra et medlem (ikke tilstede på GF), som hun har
lovet at læse op. Forslaget handler om at brede Kæmpernes gode tilbud ud til hele Danmark,
således at vi bliver et landsdækkende tilbud. Forslaget modtages med stor sympati af
medlemmerne på GF. Flere gør dog opmærksom på, at det i virkeligheden ikke er relevant, da der
allerede findes et væld af tilsvarende idrætsforeninger for psykisk sårbare i Danmark. Alle disse
foreninger er, ligesom IFK, organiseret under Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og deres
underafdeling Idræt for Sindet (IFS). Vi er således en såkaldt IFS-forening.
GF opfordrer DAI til at være endnu bedre til at informere og udbrede kendskabet til IFS og de gode
idrætstilbud for psykisk sårbare i hele Danmark.
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