Referat
Bestyrelsesmøde i IFK98

Torsdag den 1. august kl. 13-16 Svendborggade 3, 2100 København Ø.
Til stede: Lennart, Dina, Mitzi, Brian, Mette, Robert, Rikke, Ulla og Christine, Erik. Meta kom
senere.
1. Valg af ordstyrer og referent
Lennart ordstyrer, Christine + Erik Referent.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Spørgsmål fra Mette vedr. økonomi, fjerbolde – vi følger op på det, når Meta har snakket med
medlemmerne.
Spørgsmål fra Mette vedr. Eriks fremlæggelse af deltagerstatistik – Erik sender mail til Mette.
Godkendt.
3. Trivsel (Punktet er åbent og som udgangspunkt uden for referat)
Der blev informeret om, at Felix har besluttet at trække sig fra bestyrelsen.
Der var en diskussion om bestyrelsesmedlemmer og suppleanter evt. kan at bytte plads. Det
bør overvejes om vedtægterne skal ændres.
4. Generel introduktion til foreningen
Christine gennemgik en ”Organisations oversigt”, som viser, hvordan foreningen IFK98
hænger sammen med Københavns Kommune/Socialforvaltningen/AST Kompasset. Støtte og
tilskud fra Kultur og Fritidsforvaltningen – herunder ansøgning og fordeling af haltider samt
samarbejde med Frederiksberg kommune blev ligeledes gennemgået. Oversigten sendes til
bestyrelsen sammen med referatet.
Christine informerede også om den foregående historik og overvejelser ift. lokalesituationen samt
status og detaljer vedr. muligheden for at få lokaler i Grøndal Multicenter.

5. Orientering fra Koordinator
Sæsonstart i dag d. 1.8. Der afventes svar fra Bellahøj om genåbning (pga. dårligt indeklima).
Der afventes svar fra instruktørerne vedr. Dans & Kropsbevidsthed. Fodbold onsdag og fredag
er usikker fra september, der afventes svar fra Sebastian.
Grundet uoverensstemmelser, er der foretaget nogle ændringer på badminton i
Mariendalshallen. Fra august vil Asger være sammen med Otto til badminton på Amager, og
Henryk starter som hjælpeinstruktør for Brian i Mariendalshallen.
Information om David, som er startet i Kompasset som kontormedhjælp for Kæmperne.
David er i 13-ugers praktik 10 timer om ugen, men forventes at kunne blive forlænget og
sættes op i timetal. Hensigten er, at han på sigt kan blive en erstatning for Erik, som stopper
ved udgangen af oktober. Bestyrelsen siger ok til at David er med til næste bestyrelsesmøde.
En kort opdatering vedr. lønudvalg. Lennart, Brian og Christine har holdt møde. De vil arbejde
videre med at se på optimering af lønstruktur - gennemsigtighed.
Opfølgning på sommeraktiviteter i juli – her kan især nævnes, at badminton har kørt rigtig fint.
En stor tak til Meta. P.G.A. tidsmangel vil vi evaluere næste gang.
6. Proces dag for bestyrelsen
Ligesom sidste år, er det Ida fra DGI, der vil stå for det. Vi skal bl.a. arbejde videre med nogle
af de pointer og emner, som fremkom på workshoppen i maj måned, hvor der blev sat fokus
på den gode modtagelse og trivsel på holdene.
Kan vi give skabe nogle bedre rammer for holdene og instruktørerne, og skal vi evt. justere på
drop-in konceptet. Det er de overordnede visioner vi skal se på.

Ønsker fra bestyrelsen: Mulighed for gruppearbejde, men vigtigt at der veksles imellem
grupperne.
Mette foreslog at fundraising også kunne være et emne, men dette emne alene kunne ”spise”
al tiden. Se endvidere under punkt 8.
Forslag om, at der afholdes endnu en dag med konsulent udefra, hvor fokus skal være på
trivslen i bestyrelsen.
7. Status sommerfest/Julefest
Flere har meldt sig til at hjælpe til på med sommerfesten (både fra bestyrelsen og alm.
medlemmer) – fx opstilling, tage imod gæster, barvagter osv. Selve planlægningen op til styres
af Christine og Kompasset.
Julefesten: Indtil videre kun Dina, så der skal gøres noget for at få nogle af medlemmerne til at
melde sig. Planlægningen skal senest i gang i september ift. at finde og booke lokaler.
Det blev foreslået at vi producerer små sedler/flyers til uddeling til medlemmer, hvor de
opfordres til at melde sig, ellers ingen fest. Vi kan også skrive et opslag på hjemmesiden og
facebook.
Dina vil gerne være ansvarlig for udvalgte og stå som kontakt person med tlf.
8. Fundraising
Forslag om, at invitere én udefra til at komme og holde oplæg om fundraising – tips og tricks.
Erik informerer om, at vi vil se om muligheden for at samarbejde med Morten fra Kompasset
– Peer to Peer om fundraising. Der vil følge mere info til næste møde. Mette vil gerne arbejde
med fundraising og har bedt om at få tilsendt yderligere info.
9. Eventuelt
Mette: ønsker til dagsorden til næste møde d. 5. september
- Promovering og markedsføring / synlighed af Kæmperne
- Fordeling af opgaver til bestyrelsen.
Rikke: forslag omkring synlighed. Vi kunne tage billeder med pokalerne. Sende den besked, at
vi er alle sammen vindere. Vi kan tage emnet op den 5.9. Vise folk på billedet, som man ikke
havde forventet som pokalvindere.
Afrunding
Tak for et godt møde.

