Referat for Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 8. April 2019 kl. 18:30
Tilstede
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Dagsorden
1. Konstituering af Bestyrelsen
Uddybning
Bestyrelsen konstitueres
Refleksion
Nina og Jesper er suppleanter.
Iben fortsætter Kasserer.
Teddi er næstformand
Luise fortsætter som formand
Resten er menige medlemmer.
Brigitte og Jesper fortsætter i Hallens Bestyrelse.
Jesper repræsentantskab i DGI for KIF skal tages op på næste
Bestyrelsesmøde.
Beslutning
2. Mail adresser ved Michael Nilsson (Brigitte)
Uddybning
Punktet udgår da Michael tilsyneladende har glemt aftalen.
Refleksion
Beslutning
3. Fodbold i Knabstrup (Stine)
Fodbold har fået en lidt uheldig start. Fodboldholdet har henvendt sig til en i
Uddybning
Bestyrelsen, det vides ikke hvem
Refleksion
Fodbold ligger direkte under DGI, de må gerne komme ind under KIF. Bo
Mensing er formand for fodbolden. Fodbold er orienteret om dette. Fodbold
holder til i ”toppen” af forboldbanen hvilket gør at det kan være lidt svært at
få en parkeringsplads til Banko.
Beslutning
Der tales om at der sættes parkering forbudt skilte eller afspærringsbånd op.
4. Økonomi (Fast punkt)
Uddybning
KIF konto beholdning: kr. 205.694,17
Plus konto beholdning: kr. 315.969,37
Refleksion
Der er øremærket penge til flag: kr. 6.625
Der e øremærket penge til Lego kr. 10.423
Banko kr. 50.000
KUK tur kr. 10.000
Træner Godtgørelser kr. 32.500
e-sport til aktiviteter kr. 13.500
Der ligger ingen ubetalte regninger
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Beslutning

Iben oplyser at der er fejl på Klubmodulet hvilket betyder at der ikke kan
udføres betalinger, tilmeldinger m.m.
Brigitte er frustreret over fejlene i klubmodulet.
Brigitte vil oprette et nyt hold således at hold 46 nedlægges.

5. Nyt fra formanden (Fast punkt)
Uddybning
Luise har modtaget en mail fra Hallens Bestyrelse vedr. kopimaskinen.
Refleksion
Krolf er blevet bedt om at aflevere deres nøgle til Hallen og Krolf er blevet
meddelt at de ikke længere kan anvende kopimaskinen.
Beslutning
6. Fordeling af arbejdsopgaver (Brigitte)
Uddybning
Der er nogle arbejdsopgaver der skal uddelegeres.
Refleksion
Mentorordning for alle hold for at fordele arbejdet mellem os alle i
Bestyrelsen. Stine mener at holdene også skal henvende sig til mentorerne
selv således at vi skal løbe hernede hele tiden når holdene er aktive. Stine
foreslår at trænerne får en række sedler de kan uddele til forældrene hvis der
er situationer de har svært ved at tackle hvor forældrene henvises til den
tilknyttede mentor.
Det foreslås at nye hold kan få tilbuddet om en mentor eller ”en
kontaktseddel” ordning.
Beslutning
7. Årskalender (Brigitte)
Uddybning
Brigitte opfordrer til at der oprettes et årshjul. Nina vil gerne lave årshjulet
men Nina skal have oplysningerne for at kunne lave årshjulet.
Refleksion
Det snakkes om at have årshjulet som et fast punkt på dagsordenen til
Bestyrelsesmøderne.
Beslutning
Vi tager det med som et fast punkt på Dagsordenen fremover.
8. Kommunikation (Brigitte)
Uddybning
Brigitte synes at der kommer personlige ting i de mails der sendes rundt til alle
Refleksion
Kommunikationen kan optimeres således at man kun holder kommunkationen
omkring det givne evne i denne mailtråd.
Luise opfordrer til at man ikke ringer til hinanden i normal arbejdstid mellem
8-16.
Jørgen foreslår at vi begynder at bruge telefonkonferencer noget mere ved
små ting der lige skal vendes, Jørgen kommer med et oplæg til brug af dette.
Beslutning
Mailkommunikationen skal så vidt muligt holdes på et minimum.
9. Godkendelse af tilbud fra Tilde vedr. sociale medier, kort m.m.
Uddybning
Bestyrelsen var af den opfattelse at dette var besluttet før
Refleksion
Det vedtages af Bestyrelsen at vi siger ja til tilbuddet således at vi kan få
Brandet KIF på de sociale medier.
Beslutning
Bestyrelsen siger ja til dette.
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10. Evt.
Uddybning
Refleksion

Fredag den 21. juni kl. 16 til 19 er der afskedsreception for Annmari som
afgående Forpagter af Hallens Cafeteria for Hallens brugere.
Der tales om hvad tanker der er omkring videre drift af Hallens Bestyrelse og
hvad der skal ske i fremtiden.
Jannie oplyser at hun har set på hvordan man kan lave en udendørs
bueskydningsbane. Jannie har fundet en pris på udendørs pilefang på kr.
15.000, prisen på Bigballerne kendes ikke. Banen skal være 50 meter lang, 10
meter bred og målområdet er 4*10 meter. Prisen for 3D dyr vil være kr. ca.
20.000. Skiver skal der regnes med. For kr. 20.000, det er udendørsskiver. Det
vil derfor koste ca. kr. 55.000 at starte op + Big baller. Jannie vil varetage
Bueskydnings kommunikation med KIF’s Bestyrelse.
Der tales om hvorledes Undløse bueskytterne kan tilmeldes Klubmodulet.
Jannie har 10. klasses Specialcenteret fra Holbæk til bueskydning en gang
imellem. Der tales om hvorledes Jannie kan booke tider til dette om
mandagen. Det oplyses af Stine at 10. klasses centeret selv kan booke tiderne.
Jyderup Heldagsskole har også været i Hallen for at syde med buer sammen
med Jannie og de vil gerne komme igen. Det er dejligt at der er flere der vil
skyde.
Bueskytterne er også blevet kontaktet af Kentauerne der vil skyde sammen
med Bueskytterne, Bestyrelsen kan kun tilslutte sig at vi får flere herud og
skyder.
Teddi oplyser at han godt kunne tænke sig et ekstra beslag til en gynge endnu
til Balancebøllerne. Han vil få en pris fra Betek.
Vi skal komme med et forslag til Hallen til hvad vi kan bruge reposer til samt
lille lokale ved omklædningen. Det ene omklædningsrum kan f.eks. bruges til
danserum.
KIF skal komme med indikation af om hvor mange baderum der skal være
fremover. Skal vi have flere eller kan vi nøjes med et til mænd og et til kvinder.
I så fald kan man bruge nogle af de små baderum til opbevaring.
Lars og Martin vil gerne have kontaktoplysningerne fra alle i Bestyrelsen.

Beslutning

11. Næste møde afholdes den 9. maj kl. 18:30
Punkter til næste møde skal være Jørgen i hænde senest 2. maj 2019.
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