
 

Referat Generalforsamling i IFK98  
Onsdag d. 20. marts 2019 
Mariendalshallens mødelokale på 1. sal. Mariendalsvej 21c, 2000 Frederiksberg. 
  
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere  

Otto dirigent, Erik referent  
Stemmetællere: Nikolai og Anne, Christine hjælper til. 

 
2. Årsberetning v. Formand Lennart Nilsåker  

Skriftlig version bliver lagt på nettet.  
Spørgsmål: Kan vi ikke spørge medborgerhusene om de kan huse os. Svar: Måske, det kan vi undersøge. 
Spørgsmål: Mærkeligt at KBH Kommune ikke kan hjælpe bedre. Hvad med andre foreninger, måske vi 
kan dele med andre? Svar: Vi har snakket om flere muligheder.  
Spørgsmål: Forstod ikke helt udfordringen i Hørholmsgade? Lennart: De ønskede at vi skulle betale en 
husleje, men dette er gået i stå igen. Christine: Vi har ikke villet lukke hold, men fokus har været ikke at 
oprette nye/flere hold, da situationen var lidt sårbar. P.t. ser det dog ud til vi ikke skal betale husleje. 
Spørgsmål: Omkring økonomi – kan vi søge fonde? Svar: Ja, men ikke til drift og det er et stort arbejde.  
 
Beretningen blev godkendt uden afstemning. 

 
3.  Fremlæggelse af årsregnskabet for 2018 v. kasserer Merete Randrup  

Årsregnskab, bilag 1 uddelt til alle. 
De forskellige tal og især ændringer i forhold til budget 2018 blev gennemgået.  
Spørgsmål til inddtægter: er der midler til kurser?: Christine JA.  
Spørgsmål: Hvorfor står der nul ved tilskud fra KBH Kommune, jeg ved da at jeg har været på kurser i 
2018. Christine: Vi har mulighed for at ansøge om tilskud/refusion til kurser. Hvis vi havde ansøgt ville 
beløbet stå der i regnskabet. I 2018 har vi ikke haft brug for det, da vi selv havde afsat nok penge. 
Spørgsmål: Hvorfor søger vi ikke refusion på alle kurser? Christine: der er kun visse kurser det giver 
mening at søge til, men vi kunne godt søge til mere end vi har hidtil.  
Spørgsmål: Revision lyder dyrt? Merete: De laver også bogføring, kører løn og revision. 
Bemærkning fra Dina: Har en kontakt til Realdania, som muligvis kan støtte med køb af møbler og lign. 
 
Regnskabet blev godkendt uden afstemning. 
 

4.  Budget for 2019 v. kasserer Merete Randrup – herunder fastsættelse af kontingent  
Budget, bilag 2 uddelt til alle.  
Gennemgang af alle de væsentlige poster. Bestyrelsen indstiller, at det halvårlige kontingent fastholdes 
på 300 kr.  
 
Spørgsmål: Kan man lave en liste over folk, et netværk af frivillige, som er klar til at tage opgaver på sig. 
De kunne få deres telefonnummer på ugeskemaet, så folk kan ringe med diverse spørgsmål.  
Kommentar: folk fra denne liste kunne måske også søge fonde. Man kunne måske også trække på 
suppleanter?  
Svar: Det er noteret. 
 
Budgettet blev vedtaget uden afstemning. 
 

5.  Forslag fra bestyrelsen  
Vedtægtsændring: Reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer – Forslaget var vedlagt som bilag 3 i 
dagsordenen og blev læst op. 

Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

 

Note/tilføjelse til vedtægter vedr. æresmedlem – Forslag var vedlagt som bilag 4 og blev læst op.  

Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

 



 

Alm. forslag: Festudvalg – Forslag var vedlagt som bilag 5 og blev læst op. 

Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

 
Alm. forslag: Gave/godeliste – Forslag var vedlagt som bilag 6, blev læst op og gennemgået. 
Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 
 

6.  Valg af bestyrelse og suppleanter  
Efter vedtagelsen af forslaget om reduktion af bestyrelsen, består den af 8 medlemmer + 1 
instruktørrepræsentant valgt af instruktørerne. Lennart Nilsåker og Mitzi Brix Hansen blev i 2018 valgt 
for 2 år og fortsætter.  
 
Kandidater til bestyrelsesvalget: 
Følgende blev valgt for 2 år: 
Dina Isbrand:   
Cvetanka Milevska:   
Merete Randrup:  
Meta Damgaard 
 
Følgende blev valgt for 1 år: 
Mette Hougård 
Felix Jensen 
  
Følgende blev valgt til suppleant:   
1. suppleant   Robert 
2. suppleant   Rikke  
Stanisa fik tilbudet, men har efterfølgende takket nej. 
 
Instruktørrepræsentant: På instruktørmødet i januar 2019 blev Brian Lund valgt som 
instruktørrepræsentanten i 2019 og Ulla Matzen blev valgt som hans suppleant.  
 

7.  valg af revisorfirma – samt intern revisor 
Best. indstiller, at vi fortsætter med at bruge Mer Revision som ekstern revisor. 
Dette blev vedtaget. 
Lisbeth Crafack accepterede at være intern revisor i år.  

 

8. Indkomne forslag – vedlagt som bilag 7. 
Forslag fra Peter Stage. Forslaget blev diskuteret i detaljer. Det er komplekst og der er mange 
modstridende behov.   
Forslaget er vedtaget med et beskedent flertal (18 stemte for ud af 35). 
Bestyrelsen og instruktørerne vil diskutere nærmere hvilke dage, der skal være stilledage. 

 
9. Evt. 

Jacob: Reklame for Paradisco nu på lørdag og 1 gang hver måned. Måske noget Kæmperne/DAI kunne 
være med i? 

Dina: Jeg har lavet et foredrag om mit liv. Det hedder ”lyset for enden af tunnellen”. Jeg vil gerne 

stille op hvis der er interesse.  

Cvetanka: Fortalte en lille succeshistorie, hvor en udfordring med at undervise på engelsk blev løst 

på en meget fin måde på Ullas hold. Ros til Ulla. 

Christine: Apropos - En hilsen fra Ulla, som er indlagt. Der ligger opslag fremme, som man frit kan 

tage. Hurtig gennemgang især Vejle Idrætsfestival, som har sidste frist 1.4 hvis man vil have tilskud 

fra Kæmperne. Sund By Walk and Run, kom og vær med I Fælledparken. Plaitas, 3 dansehold. 

En stor opfordring til alle medlemmer om at ”Like”/syntes godt om, kommentere på facebook 

opslag – den offentlige side. Dette vil hjælpe spredningen af det gode budskab. 



 

Tak for en god generalforsamling. 


