
Referat  

Bestyrelsesmøde i IFK98  
Mandag den 1. april  

 

Ordstyrer: Lennart, Referent: Felix 

 

S. 1 

 

Næste punkt Konstituering. 

Uddeling af skrivelse med Roller og ansvar. 

Vi gennemgik punkterne under rubrikken Menigt medlem. 

Kommunikation og samarbejde. 

Deltagelse og synlighed som bestyrelsesmedlem. 

Man stiller op og bidrager til arrangementer m.m. 

Kæmpernes tlf.nr. efterlyses: (Christines) 

Vi har to suppleanter, ikke tre. 

Robert er syg i dag og Rikke er suppleant. Suppleanten har stemmeret. 

Suppleanter må gerne være med til alle møder. Suppleanter er til rådighed for spørgsmål m.m. 

Kommunikation imellem suppleanter m.m. 

Christine har indsigt i den daglige drift (tovholder). 

Christine har meninger, men ikke stemmeret. 

Ingen spørgsmål. 

Specifikke roller formand, næstformand – gennemgås. 

Opgaver kan uddelegeres. 

Formand varetager Kæmpernes interesser og er talerør for bestyrelsen. Strategiske møder med 

kommune, eks. vis. 

Spørgsmål: Hvornår er det kommentarer og hvornår er det på vegne af bestyrelsen.  

Punktet under kommunikation vel gennemgå ovenstående. 

 

S.2 

 

Punkterne i skrivelsen ”Roller og ansvar” er vejledende. Ens præmisser, forudsætningen og tid vil 

blive respekteret. 

Kommentar til, at man viser loyalitet, og ikke sender forkerte signaler ud. Da det vil skabe 

bekymring og uro. Det skaber frustration, hvis man ikke er enig og vi skal ikke gå hjem og være 

stresset/ked af det.  

Valgposter vælges af bestyrelsen. 

Valg regler/ procedure gennemgås. ER der nogle der vil stille op til formand?? Lennart er 

enstemmigt formand. Lennart præsentere sig. Piv- projekt/ menneske til menneske. ”Pir”/ 

medarbejdere med brugererfaring. Mere synlighed ønskes/profilering udadtil (Politik). 

Næstformand, to kandidater: Mitzi og Brian. De præsentere sig: Mitzi fortæller om sit store 

engagement og arbejde, og at hun ønsker, at fortsætte dette. Brian har i forvejen pligter der 

varetages af næstformanden. Brian ønsker, at gå den direkte vej. Der stemmes! Brian er 

næstformand.  



Træffetider gennemgås inkl. onsdag (træffetid)/ introduktio0nsn. Det gule hus. Kasserer er genvægt, 

og forklare at hun har travlt og ikke har megen overskud, så hun deltager ikke så meget i øvrige 

aktiveter, hvilket alle er okay med.  

Pause. 

16.45 mødet starter op igen. Formanden gennemgår punkter på dagsorden. Vi skal aftale, hvornår 

det passer alle, at mødes. Christine opsummere praksis: En gang månedligt møde af 3 timers 

varighed. 3 timer plejer, at være passende. Alle dage er i spil. Det handler om, at finde tidspunkt der 

passer alle. Mitzi: forslår at vi bruger alle dage, fredage forslås eller 2 faste dage. 1 møde formiddag 

1 om aften. Meta synes ”rullende” mødetidspunkter er gode, man kan tage hjem, hvis 3 timer er for 

meget. Christine: Alt kan ændres efter behov. Formand taler om møde disciplin. Mødesteder er ikke 

statiske, da vi ikke har vores eget steds. Brian forslår vi arbejder på, at komme ind på Marindals 

Hallen. Rikke siger, folk der ikke er foreningsvante ved ikke, at 3 timer er meget lidt. Rikke forslår 

man tager mødeaftaler som, det passer, i folks kalender. Mette er enig med Rikke om, at finde 4 

mødetidspunkter der passer alle. 

 

S.3 

 

Mette taler om proceduren. Brian mener, at rullende aftaler om mødetidspunkter er passende. Mette 

forslår et ”kryds af system”. Brian mener, at vi først skal finde stedet for møder, inden vi aftaler tid. 

Meta siger vi skal holde os inde for sæsonen/Kæmpernes skema. Brian spørger om nogle kan 

torsdage. Der er frustration omkring mødetidspunkter. Mitzi: bliver en anelse provokeret. Vi skal 

tage hensyn til os i bestyrelsen. Christine siger vi skal tage udgangspunkt i, hvornår hun kan. Hun 

forslår, at vi holder fast i tiden 15.30, men vi er i tvivl om det må være i det gule hus/ stedet for 

mødet. Mandage er i spil. Onsdage er også i spil, og torsdage ca. 15.30. Mandage måske tidligere.  

 

Næste møde mandag i maj måned. Mandag 6maj, tidspunktet ligger ikke fast. Næste møde onsdag i 

juni md. onsdag d.12juni kl 16.00. ”Plejer er død/ almen konsensus”. August dato: torsdag d. 1 

augusts. Christine forslår vi venter, da det ellers bliver ”alt for komprimeret” (måske 16.00).  

Christine taler om en procesdag for kæmpernes bestyrelse og forslår, et møde i maj md. Mitzi vil 

gerne holde møderne fri af weekender. Christine forslår onsdag eller mandag DGI kan stille til 

rådighed/ en procesdag der handler om, hvorledes vi kan forstærke vores forening. Christine taler 

om faste punkter i møderne, selvfølgelig er der åbninger for nye ”faste punkter”. Der tales om 

trivsel/ godt arbejdsmiljø. Christine anbefaler vi vedbliver med at gøre dette. Trivsel er meget 

vigtigt både i ”marken” og i bestyrelsen. Mette forslår, at trivsel er et fast punkt i bestyrelsen. 

Trivsel er på dagsordnen, afstemning 4 – 4 (formand bestemmer, men ikke i dag). Formanden siger 

vi er kommet til kommunikation og samarbejde. Pause. Meta pointerede, at stemme leje er vigtigt i 

kommunikation, vi gennemgår en skrivelse om ”bestyrelsens spilleregler” for et godt samarbejde. 

Felix vil gerne have disse spilleregler ud til medlemmerne/ ” i marken”. Vi skal interessere os for 

hinanden, vise interesse for hinanden. Vi har tavshedspligt og skal være loyale over for bestyrelsen. 

 

S.4 

 

”Bestyrelsens spilleregler for kommunikation” 

Mette taler om, at trivsel i marken er et punkt der skal tages op evt. under evt. Mette supplerer med 

positive input/ stemningen er god. Kommunikation. Hvordan skal der kommunikeres/ se skrivelse. 

Mette vil have vores måde, at kommunikere, på, som et punkt. Mette ønsker løbende information, 

så man har flere ”valg”. Christine har også input, hun ikke altid kan sige, før et møde. Næste møde 

skal tage stilling til, hvorledes vi får info. Flere forsalg: Brevduer/ Postnord. Lokalet er varmt, folk 



er ved, at være godt brugte/ klar til, at gå hjem. Det har været et godt møde masser af engagement/ 

ideer. 

Mitzi vil gerne have fredage og torsdage, hvor der ikke er musik. Christine runder 

”kommunikation” af. Understreger, at vi ikke skal stå til rådighed for ”enhver pris”. Meta fortæller, 

hun godt kan lide, at kommunikere med brugerne. Christine: Det er en balancegang man selv styrer. 

Meta fortæller om gode erfaringer med brugerne og det, at stå som ansigt udadtil. Der tages stilling 

til ”ingen musik” til fitness. De to dage ”ingen – musik” dage er: torsdage og lørdage.  

 

Det behøver ikke, at være endegyldigt, man ser, hvordan det går. Mette taler om reglerne for 

bestyrelsens måde, at vedtage forslag.  

 

Mødet lukkes af formanden. 

 

Det første bestyrelsesmøde er over 3 timer, masser af engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


