Referat – Bestyrelsesmøde i IFK98

Onsdag den 12. juni, 2019 kl. 16-19, Svendborggade 3, 2100 København Ø.
Til stede: Mitzi, Lennart, Dina, Felix, Meta samt Christine og Erik
1. Valg af ordstyrer og referent
Lennart ordstyrer, Christine og Erik referenter
2. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt. Felix ønsker ikke længere at være referent.
3. Trivsel
Dette punkt er generelt udenfor referat, men stemningen på sidste møde blev bl.a. diskuteret.
Christine fortalte, at hun gerne så at opstarten på bestyrelsesåret var gået anderledes. På sidste møde betød
hensynet til afleveringen af §18 ansøgningen, at der ikke var tid til en generel introduktion til foreningens
organisering samt status på alle de aktiviteter bestyrelsen er involveret i, som det ellers var planlagt.
4. Økonomi
Christine gav en hurtig statusopdatering (pr. d. 30/4-19). Lønposten er en smule høj, men det forventes at
regulere sig selv i løbet af året. Merete og Christine holder øje, og ellers ingen bemærkninger.
Felix foreslår, at man kunne overveje brugerbetaling på fjerbolde, som udgør en stor del af udgifterne til
rekvisitter. Meta tager en snak med medlemmerne, for at høre, om de har idéer til, hvordan det kan gøres.
En generel kontingentforhøjelse blev også diskuteret, men da dette er en GF-beslutning, kan vi snakke videre
om dette når vi kommer tættere på GF 2020. Dette kunne bl.a. blive relevant, hvis vi får tilbudt
kontorfaciliteter i Grøndalcenteret og pludselig skal betale husleje. Hvis kontingentet stiger med 50 kr. pr.
halvår (100 kr. pr. år), vil det ca. generere en merindtægt på 30.000 kr.
5. Orientering fra koordinator
Generel status:
• Bøvl med søndagsfitness. Nogle gange har der været åbnet før tid, og et par gange, er der blevet åbnet,
hvorefter den frivillige har forladt stedet, for efterfølgende at komme tilbage og lukke igen. Christine har
sendt mail med løftet pegefinger og bedt dem om at stramme op.
• Cykelturene om torsdagen fra Kompasset på Amager er startet op – det er praktikanten Trine, som har
stået for det. Hendes praktik stopper fredag d. 21/6, og det er uvist om hun kan nå at finde nogle frivillige,
der kan køre det videre. Afventer yderligere.
• Anders, som har været i praktik i fitness siden februar, forventes at blive forlænget. Det er vi glade for.
• Sommerskema: Næsten klar – sendes ud i uge 25. Vi satser primært på fitness tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag og søndag, såfremt det er ok med Ungehus. Vi har brug for frivillige, der vil tage over for Otto, når
han holder ferie i uge 27,29 og 30. (Christine har ligeledes ferie i uge 29+30).
Der kommer måske enkelte andre aktiviteter (Yoga på Amager Fælled med Ulla + Mindfulness og tai chi på
assistens kirkegård med Ulla og Brian).
Meta har undersøgt muligheden for at tilbyde badminton om mandagen i juli måned (5 gange). Der skal lejes
baner, og hun anmoder derfor bestyrelsen om et tilskud. Bestyrelsen godkender tilskud på 1500 kr. og
herudover besluttes et deltagergebyr på 30 kr. pr gang samt egenbetaling for fjerbolde.
• Næste sæson: Planlægningen er i fuld gang. Vi har fået tilsagn om de ansøgte tider i Nørrebrohallen, Sundby
Idrætspark og Vesterbro svømmehal – mangler fortsat fra vedr. Dansekapellet.
Bellahøj svømmestadion er lukket ned pga. problemer med udluftning og skimmelsvamp. De ved ikke om
de kan åbne til sæsonstart i september – men uanset hvad skal svømmehallen renoveres til december og vil
være lukket i minimum 8 måneder frem.
Dansemotion på Kompasset med Mette og Christime kan fortsætte i næste halvår, da Kompasset er gået
med til at betale for det (Mettes løn). Derfor kræver holdet ikke medlemskab, men det vil dog stadig være
en indgang til at lære Kæmperne at kende.
Fredagsfodbold – Instruktør mangler, da Sebastian har givet besked om at han ikke kan fortsætte efter
sommer. Den anden Sebastian, som har onsdagsfodbold er blevet spurgt om han vil have holdet – han
melder tilbage.

Dans & Kropsbevidsthed på Frederiksberg Sundhedscenter - De tre instruktører ved ikke om de kan
fortsætte. Melder tilbage snarest. Ellers skal vi overveje at bruge lokalet til noget andet.
•

Kommentar fra Felix, som mener, at der er problemer ude på vores fodboldhold. Ifølge Felix er der
mobning og ”svage” spillere bliver ignoreret og får ikke lov at være med.
Christine fortæller, at der har været fokus på at dæmme op for hårdt spil. Der er bl.a. kommet to nye
instruktører i okt. 2018, som gør det rigtig godt. Et medlem har henvendt sig vedr. hårdt spil, og det har
Christine fuldt op på, dels med samtale med instruktøren og dels med besøg på holdet og efterfølgende
samtale med spillerne. Det er Christines overbevisning, at det fungerer fint på fodbold nu.
Felix understreger, at han vil have meget mere fokus på trivsel. Christine vil sørge for at følge op på det.

•

Præsentation af arbejdsdokument med ønsker til hold samt orientering vedr. den netop afleverede § 18
ansøgning. Christine læste op fra ansøgningen om formål og aktiviteter. Der er overordnet søgt penge til at
kunne oprette hold i de bydele, hvor vi pt. har få eller ingen hold.
Christine forklarede, at listen med ønsker til hold, udelukkende skal forstås som et arbejdsdokument, som
man kan tage udgangspunkt i, når man undersøger muligheden for at oprette nye hold. Listen kan også
løbende udbygges i takt med at der kommer ønsker til nye hold.

6. Festudvalg
Information om dette er gået ud til medlemmerne, og alle er bedt om at reservere datoen 13/9 til
sommerfesten. Dina og Ulla vil gerne være med til at planlægge sommerfesten (men uden oprydning bagefter).
Felix vil gerne hjælpe med oprydning.
Festudvalg til julefesten skal igangsættes til august, og dette skal både bestå at bestyrelsesmedlemmer og
almindelige medlemmer. Christine vil selvfølgelig også hjælpe til med økonomi osv.
Også her vil Dina og Felix gerne melde sig. Meta kan muligvis også være med. Herudover skal der laves en
”hvervekampagne” for at få nogle medlemmer med i festudvalget (helst 3-4 stk.) – ellers ingen julefest.
7. Mødetider for bestyrelsen
Det blev besluttet at vi fremadrettet holder bestyrelsesmøder på torsdage kl. 13-16.
Det er dog med forbehold for ændringer p.g.a. lokale situationen med mere, som kan få indflydelse på
ugeskema, træffetid osv.
Meta har generelt en udfordring resten af året pga. højskoleophold, og vil bedst kunne være tilstede i lige uger.
Følgende datoer blev besluttet i fuld enighed: 1/8 - 5/9 - 17/10 - 14/11 samt indtil videre den 12/12 (som også er
bestyrelsens julefrokost).
8. Forhold i fitness
Mitzi vil gerne drøfte den sikkerhedsmæssige problemstilling i, at instruktøren forlader fitness i længere tid ad
gangen (20 minutter), for at gå over i Ungehus og forberede frugt og lave kaffe. Der var alm. enighed om, at
kaffe/frugt er så vigtig en trivselsfaktor, at det ville være en skam at afskaffe dette. Derudover var resten af
bestyrelsen enige om, at det ikke umiddelbart er noget problem, så længe instruktøren giver besked til de
andre medlemmer, så de kan hente ham/hende, hvis der skulle opstå en situation. Det blev desuden bemærket,
at det er voksne mennesker vi taler om, og at vores forening er et fritidstilbud – ikke en institution med
pædagogisk personale. Selvom vi er psykisk sårbare, kan vi sagtens tage ansvar – og det er noget man vokser af.
Det blev besluttet, at Christine tager en snak med instruktørerne i fitness og påpeger, at de altid skal sørge for
at informere medlemmer om, hvor de går hen – samt at de undgår at være væk i længere tid ad gangen.
9. Nyt fra Erik
Erik fremviste en opdateret statistik over deltagere på holdene, og forklarede hvordan den bliver udfærdiget og
hvad den bruges til. Sammen med oversigten over fordeling af medlemmer og aktiviteter er det et godt
arbejdsredskab for bestyrelsen, når man skal beslutte hvilke nye hold man skal prioritere og hvor/hvornår.
10. Evt.
Felix ville gerne dele nogle gode links og Apps med medlemmerne. Den bedste måde at gøre det på, vil være
gennem Kæmpernes facebook gruppe (Kæmperne – IFK98). Her kan medlemmer stille spørgsmål og
kommunikere med hinanden. Christine godkender opslagene i gruppen. Christine sender link til Felix.
Formanden afsluttede og takkede for et godt møde. og at vi lykkedes at holde tidsrammen indenfor de 3 timer.

