Referat, bestyrelsesmøde den 11.9.2018
Til stede Lennart, Robert, Merete, Mitzi, Dina, Christine og Erik
Fraværende, Larry, Frans, Petra og Cvetanka.

1. Valg af ordstyrer og referent (maksimum 2 min.)
Christine blev valgt til ordstyrer. Erik til Referent.
2. Godkendelse af referat fra sidst (maksimum 2 min.)
Godkendt – ingen kommentarer.
3. Regnskab, budget og økonomi ved Merete, (forventet 45 min)
Merete gennemgik regnskab og budget. Ingen kommentarer til indtægtssiden. Der er
plads i budgettet til at købe flere rekvisitter og også kurser / opkvalificering. De
forskellige poster blev gennemgået i detaljer. Der er generelt ikke nogen større
overraskelser under udgifterne.
Revideret budget. De ændringer der er sket er p.g.a. faktiske tal. Sum overskud er +40K p.g.a.
forhøjet driftstilskud fra Center Amager og 10K fra Ellen Mørchs fond.
Bestyrelsen er enige om at støtte Vejle med de 10,000 fra Ellen Mørchs - Er der overskud kan
Friluftsugen støttes.
Vedrørende de ekstra 40,000 fra Center Amager, blev det besluttet at allokere 10,000 ekstra til
julefesten, så vi kan holde den i Valby Kulturhus.
For de resterende 30,000 blev det besluttet at tage ”golfmanden” til samtale, men med fokus
på generel opsøgende funktion på Amager – ikke nødvendigvis golf. Man kunne også tage et
nuværende medlem/instruktør til opgaven at undersøge mulighederne på Amager. Klart en
midlertidig ansættelse – kunne også indeholde opgaven omkring fundraising. Der skal holdes
et møde med ham. Fuldmagt til at ansætte ham, men tidsbegrænset og med bredt fokus – ikke
udelukkende golf.
Merete opfordrede bestyrelsen til at tage en beslutning om, hvor julefesten skal holdes, så vi
kan komme i gang med at finde et sted. Det blev besluttet at holde fast i Valby Kulturhus.
Kort pause!

4. Orientering fra Koordinator, (forventet 45 min)
•

Nyt om lokalesituationen/ Svar fra Direktør Nina Eg Hansen
Gennemgang af svaret, som var meget politisk og afværgende. Vi afventer svar fra
Borgercenterchef Alberte vedr. lokalesituation. Vi tager fat i Mogens først i næste uge.
•

§18 ansøgning, København og Frederiksberg
§18 ansøgning er sendt til København: 126,000 kr. til frivilligpleje og opkvalificering af instruktører
og frivillige. Ansøgningen er fordelt på flere poster: Supervision, psykisk førstehjælp, teambuilding,
Vejle og forplejning. Vi kan forvente kun at få en del af dette beløb.
§18 til Frederiksberg (3 år partner aftale) har vi søgt om 75,000 (+15) så der er plads til et hold
mere.
•

Uopfordret ansøgning vedr. oprettelse af golf hos Kæmperne
Blev gennemgået detaljeret under punkt 3, budget.

•

-

-

Generel status vedr. nye hold, aktiviteter
Udvalgte instruktører er informeret om mulighed for et nyt Frb. hold i Sundhedscenterets
multisal. Kun Mette var interesseret.
Malte har måtte springe fra fodbold om onsdagen (p.g.a. hans skole). Vi mangler derfor akut en
fast fodboldinstruktør - overvejer et stillingsopslag, som kan deles i facebookgruppe for
idrætsstuderende.
Nyt Løbehold om søndagen. Kun 2 med første gang, men det gik fint.
Mortens bordtennis er på pause indtil videre. Mangler en frivillig afløser.
Ulla’s yoga hold – vi mangler en vikar (Thea kan ikke).
Mettes dansemotion er en stor succes. Der har været op til 20 deltagere.
De 2 nye hold i dansekapellet startede 10/9 ca. 10 med per hold – mange nye.
Vi har fået en henvendelse fra 3 idræts studerende omkring danse/bevægelse/motion. Vi
snakker videre med dem om muligheden for hold hos Frederiksberg Sundhedscenter, og vi har
også informeret dem om at vi mangler fodbold instruktør.

• Besøg fra Norge, tirsdag den 9.10
Henvendelse, personale er på inspirationstur til København, og har afsat tid fra kl. 11-16. Vil gerne
have info om ifk og deltage på hold. De er 4-5 personer. Regner med at starte i Hørsholmsgade. Se
fitness og evt. Soft Gym. Herefter går vi til Safir på hjørnet Hørsholmsgade og Jagtvej, hvor vi spiser
og taler sammen. Lennart, Dina og Mitzi tager med. Lennart bestiller bord. Kæmperne betaler.
•

Cykeltur 10-10-10, Hvad skal dagen indeholde udover cykling.
Håber Rune vil være front Kaptain. Genbruger vores normale rute. Start Nimbusparken. Susanne
Hanke undersøger om vi kan komme ind efter cykelturen. Alle der er tilmeldt den 24.9 får en
halsedisse fra DAI. Vi beslutter at servere kaffe (Neskaffe te og vand), kage og frugt. Sidste år 70
tilmeldte men 40 mødte op. Skal spørge Cvetanka om hun kan hjælpe med bil.
Cyklistforbunds Afdeling på Frederiksberg er med igen – vi spørger om de kan tage frugt med. Jette
(formand for cyklistforbundets afd. Frederiksberg) har tilbudt at tage fat i Pernille Høxbro (formand
for socialudvalget frb.)

5. Status jubilæumsfest, Lennart og Dina (forventet 15 min)
Cvetankas datter og veninde skal hjælpe med at anrette og vaske op. Aftalt 2 * 1000 kr. og
omkring 6 timer – de skal først komme ved halv 5-tiden. Lennart og Cvetanka køber ind.
Der er bestilt lagkage – køres ud i taxa. Menu 10 forskellige retter. Bar sættes op med salg
af Rød-, hvid vin, øl, sodavand, fadølsanlæg og også alkoholfri øl. Der er også vodka, gin og
rom så der skal laves skilte med priser. Øl 15 kr., sodavand 10 kr. glas vin 15 kr., fl vin 70 kr.,
drinks 20 kr. Der vil være: rom/Cola, vodka/Sprite samt Gin/tonic hver med 2 cl.
Mette vil ikke lave et motionsindslag. Der vil ikke være andet underholdning. Dina byder
velkommen – ingen tale.
Mitzi har sagt ja til at være med til at dække bord.
Robert tager i mod og giver en drinksbillet. Christine og Erik vil laves skilte med priser og udvalg.
Christine arbejder på en plan over barvagt.

De fleste vil helst rydde op lige efter festen. Lennart er villig at komme søndag og rydder
op, hvis det er nødvendigt.
6. Evt.
En kort snak om at overveje at invitere potentielle kandidater med til et bestyrelsesmøde. Der SKAL
gøres en indsats for at rekruttere flere medlemmer. Det blev besluttet at punktet skal på til

næste møde.

