
Referat  

Bestyrelsesmøde i IFK98  
Torsdag den 5. september. Svendborggade 3, 2100 København Ø 

1. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer Lennart, Erik Referent. 

 

Tilstede: Meta, Mette, Mitzi, Lennart, Dina, Brian, Rikke samt Christine, David og Erik 

Afbud: Robert, Cvetanka. (Merete aftalt afbud). 

 
2. Godkendelse af referat fra sidst 

Der var nogle få ændringer, men de er klaret. Så ref. er godkendt. 

Mette ønskede at foreslå en ny procedure for rettelser og godkendelse af referat. Det blev besluttet at 

fra nu af skal alle sende deres rettelser indenfor 14 dage fra referatet er udsendt. Koordinator 

funktionen reviderer referatet og sender det ud igen før næste bestyrelsesmøde. Efter denne 2. 

udsendelse må det gerne lægges op på nettet. Referatet godkendes formelt på næste best. møde som 

vanligt.  

  
3. Velkommen til David – praktikant 

David præsenterede sig selv. David vil indgå i samme rolle/funktion som Erik.   
  
4. Trivsel 
Det åbne punkt. Kun få indlæg. 

  
5. Orientering fra Koordinator 

• Generel status, hold, aktiviteter, ansættelser og frivillige 

De 2 fodboldhold, som manglede instruktører er nu besat af Mathis, som allerede nu arbejder frivilligt i 

fitness. Han er allerede indkørt og har haft sin først ”vagt”. 

Dans og kropsbevidsthed kommer op at køre 18.9. Mette og Erik deles om holdet og har det på skift. 

Vores svømmehold i Bellahøj kommer IKKE op at køre før sent næste år. Petra er til infomøde i dag, 

for at lære mere om evt. mulige alternativer. 

Cykeltur 10-10-10 er slået sammen med Kompasset. Opslag blev tilbudt til uddeling.  

  

• Kort opsamling fra procesdagen med DGI 

Ida og Lone fra DGI. Udgangspunkt var instruktørmødet i maj omkring hvor modtagelse, velkomst 

m.m. blev diskuteret. Et punkt der kom op, er selve drop-in konceptet og overordnede regler for 

velkomst. Resultatet fra bestyrelsens procesdag bliver nu forelagt instruktørerne på et møde i 

efteråret. Alle punkter blev kogt ned til 3 overordnede ord/sætninger. Fællesskab (fælles opstart, 

fælles energi/ånd, tryghed), Gensidig respekt (Fair Play, Positiv & negativ feedback, hilse på hinanden, 

komme fra start), Den gode oplevelse (Fleksibilitet, Opmærksomhed, Rummelighed). 

Nogle i bestyrelsen kunne godt have ønsket sig længere tid, men flere andre syntes 3 timer er 

rigeligt og endog meget lang tid.  

Man kan altid ønske en konsulent, hvis der er behov for det. Vi har ikke altid været gode til at 

håndtere trivsel og samarbejde på kryds og tværs i bestyrelsen, så det kunne måske være et emne 

til et kommende møde.  

Mette: Input fra bestyrelsesmødet ang. en fremadrettet workshop, bør tages til efterretning i 

arbejdsgruppen. Fx det forhold, at der måske skulle anlægges en anden form for focus - i 

samarbejde med instruktørerne - på punkterne ved en sådan workshop.  



• Kort orientering vedr. økonomi (bilag: Status 31-7-2019 var sendt ud med dagsordenen) 
Tilskud fra Center Amager mangler, men de har lovet at gøre noget nu. Mette: Der bør udarbejdes et 

skriv allerede nu, ang. det manglende tilskud. Formand og næstformand bør således allerede have et skriv 

klart til beslutning på næste bestyrelsesmøde, såfremt økonomien ikke er faldet på plads. 

På næste møde vil vi se på om formand og næstformand skal stå for at rykke for pengene næste år.  

Lønforbrug KBH, ser fornuftigt ud. Lønnen på FRB ser lav ud, men der er en naturlig forklaring.     
 

Meta har undersøgt brugerbetaling vedr. badminton bolde. Har spurgt 10 mennesker ud af de 14 der 

var med i juli. Der blev brugt 12 bolde blev brugt i Juli måned. Brian: fugtrør betyder boldene holder 

længere. Mange mente det var mest rimeligt at dem der bruger betaler, men omvendt er det 

besværligt. Mange har ikke MobilePay eller har kontanter med. Andre mente man skulle forhøje 

kontingentet generelt, men på den måde betaler alle for forbruget for nogle få. Generelt var 

opfattelsen at 100 kr. per halvår var rimeligt specifikt for badmintonspillere. Ved 125 kr. begynder det 

at gøre ondt og ved 150 kr. per gang vil flere overveje at stoppe.  

 

Bestyrelsen diskuterede muligheden af et specialkontingent for badmintonspillere på 100 kr. ekstra per 

halvår – på samme måde som for bowlingkluppen - betalt via kontingent. Udfordringen er at dette vil 

berøre 30-40 medlemmer hvor for bowling er det kun en lille håndfuld. Man kunne overveje et 

spørgeskema inden man indfører det. Hvad vil det koste rent administrativt at have differentieret 

kontingent? Problemet her er også konflikten med drop-ind konceptet, som ikke skal laves om.  

 

Konsensus blev at se på en generel kontingentforhøjelse for alle til næste GF. Differentieret kontingent 

er nok for problematisk. Problemstilling om en sådan forhøjelse skal vurderes i forbindelse med næste 

års budget.  

  
6. Promovering/Markedsføring og synlighed 
Vi lavede en brainstorm denne gang – og følger op på et senere møde. Christine tager notatet med til 

vores udgangspunkt for det yderligere arbejde. Det er vigtigt vi ser på hvem målgruppen er eller skal 

være. 

  
7. Fordeling af opgaver til bestyrelsen 
Christine omdelte et oplæg og forklarede forslaget. Dette var ganske omfattende, så det blev besluttet 

at vi går i tænkeboks til næste gang. Punktet bliver sat på næste gang, hvor folk har haft tid til at læse 

teksten. 

  
8. Status på festudvalg Julefest 

• Dina og Rikke fra bestyrelsen har holdt møde d. 2/9 
Tan og nye pige Gitte var med til mødet. Der manglede klarhed over de økonomiske begrænsninger, 

så David kan evt. bistå med disse. Der er ikke råd til dyre lokaler og tjenerhjælp og DJ, så noget skal 

vælges fra. Der er IKKE nok frivillige til borddækning/pyntning/oprydning, så det blev diskuteret om  

holde festen – vi kan evt. nøjes med at lave et eftermiddagsarrangement med gløgg og brunkager. Der 

har været udsendt gentagne advarsler om at UDEN frivillig – INGEN fest. Den endelige beslutning 

ligger hos festudvalget indtil videre. Vi bør sende en mail mere – inden vi evt. beslutter at stoppe for 

festen.  
 

Tiden var gået, så mødet blev lukket her  

 

Afrunding  

Punkt 9. fundraising og punkt 10. eventuelt blev der ikke tid til. 

 

Meta kan først være med igen 1.1.20. 


