Referat for Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 9. maj 2019
Brigitte Bent
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Dagsorden
1. Økonomi – Nyt fra Kassereren (Fast punkt)
Uddybning KIF konto beholdning 188.937
Plus konto beholdning 315.967
Refleksion Klubmodul og regnskaber
Beslutning KIF konto beholdning: tjek
Plus konto beholdning: tjek!
2. KIF i DGI – hvem skal repræsentere KIF ? (Fast punkt)
Uddybning Jesper vil gerne fortsætte
Refleksion Der er ingen øvrige der melder sig
Beslutning Jesper fortsætter 😊

3. Bordet rundt (Fast punkt)
Uddybning Nyt fra Hallens bestyrelse /v. Brigitte – arbejdsgrupper fordelt i bestyrelsen. Efter
fremlæggelse af diverse nærmere undersøgelser er det besluttet, at der søges efter en ny
forpagter. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg – i første omgang bliver det Laila og
Jacob. Derudover har Jesper en kontakt som kan rådgive omkring diverse.
Jobannonce er lavet færdig og forventes at komme ud snarest. Samtaler vil blive afholdt
løbende.
Inddragelse af de bageste rum og HC toilet + repos til en ekstra sal, dansesal, o.a. Jesper
deler sine tanker – glasvæg ind mod hallen, inddragelse af repos, mv. Alle er enige om, at
det er en god idé og Jesper finder nogen som kan give tilbud.
Halgulvet repareres og lakeres henover sommerferien, såfremt leverandøren har tid.
Teddi – roder med en Facebook side der skal dække ’Idrætsgrene i Holbæk Kommune’. Og
også lidt for Peter Rabbits.
Taler med Claus og Banko om at øge gavepuljen med ca. 10.000 til ’sæson-bankoerne’ for
at prøve at lokke flere faste banko-gængere hertil.
Martin – Støtterne er i gang med at planlægge BonBonland tur. Lørdag den 8. juni er der
PinseLopper (Bagagerumsmarked).
Iben – I store KUK håber man på er stort rykind efter sommerferien (21 børn skal ’rykke
op’. Sommerland Sjælland tur 1-2/6 ser man meget frem til – det er alle som har deltaget i
arbejdet, omkring uddeling af Knabstruppere og aktivitet på Julemarked, osv.!
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Skytterne – Martin orienterer om at det går godt! Der er allerede indkasseret flere
terrænskyttenåle…. 25m terræn starter op nu og vi håber på at det bliver Knabstrup
Skytterne sammen med DGI skytte der lægger bane til DM, som afholdes i Jægerspris.
Udsugningen i Kælderen – Skytterne har fremskaffet et udsugningsanlæg, som en
foreningsmedlem anlægger.
Fritidsportalen – stine har søgt om en hel del haltid, men mangler alle kælderlokalerne.
Lars – Jægergruppen under skytterne – halvdelen har været til prøve og halvdelen af dem
har været oppe. Jagttegnsundervisning kører igen om tirsdagen kl. 19-21.
Nina – Årshjul i gang – Nina indsamler materiale og beder om, at vi alle melder ind, hvis
der er faste ting til programmet.
Luise – holder en pause, mailen lukkes og alle andre må lige steppe op i en periode. Stine
modtager Luises mails.
Refleksion
Beslutning

-

4. Fordeling af arbejdsopgaver – del 2 (Brigitte)
Uddybning Vi mangler tovholdere på forskellige opgaver.
Jespers opgaveliste …. Jesper finder og sender til bestyrelsen…
Refleksion
Beslutning

ÅRSHJUL overtager denne faste plads på dagsordenen. Vi gennemgår Årshjulet for opgaver,
der nærmer sig.

5. Bueskytterne vil gerne tale mere om udendørsbane
Uddybning 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
Refleksion Lars orienterer om, at søen skal graves dobbelt så stor, den overskudsjord kan benyttes til
vold som pilefang. OK fra kommunen afventes.
Jagtbueskydning vil blive koblet på – således skal vi huske, at sikkerhedsniveauet skal
kunne imødekomme jagtbueskydning også.
Beslutning

De midler (25.000DKK) som allerede er godkendt til bueskydning, og som endnu ikke er
brugt, idet vi fortsat låner vort udstyr hos DGI tildeles formålet. Idet besluttes at godkende
anlæg af bane og udendørsskiver, men vente med investering i 3D dyr. Tildeles yderligere
10.000 DKK

6. Årets træner – årets KIF’er – Bestilling af KIF nåle
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Uddybning Vi mangler ’æresmedlemsnåle’ og vi mangler at uddele ’Årets KIF’er’
Æresmedlem i år blev Tove Andersen fra Krummerne, hun modtog nål, blomster og tale i
forbindelse med sit 25-års jubilæum.
Refleksion Vi bestilte dem sidst hos BIG (Jesper mener at huske de koster ca. 100 kr/stk).
Beslutning Iben undersøger og får en pris, inden vi bestiller.
Uddeling vil foregå til Trænermøde, som afholdes i juni.

7. Knabstrups Facebookside fra Branding gruppen
Uddybning Der er kommet en invitation fra Mette Bundgaard til at være med på siden. Hvorledes stiller
vi os til dette og hvordan gør vi det praksis ?
Refleksion KIF har en facbook side, som vi ønsker et link til fra Knabstrup siden.
Derudover har KIF en aftale med Tilde om at passe vore SoMe aktiviteter på såvel
Facebook, som Instagram.
Beslutning Vi vil gerne have et link til KIFs facebook side på Knabstrup siden.
Tilde har KIF’s OK til at dele alt relevant fra KIF på denne side.

8. Mørkøv Kræmmermarked (Luise)
Uddybning 27-29. september. Vi er blevet tilbudt samme plads som sidste år.
Refleksion Vi skal have en tovholder på Kræmmermarkedet.
Vi vil rigtig gerne deltage, men ønsker en anden placering end den vi er blevet tildelt.
Hallen deltager også med en stand, og det bør undersøges om vi kan være i nærheden af
hinanden. Søren Harboe Rasmussen er ham som søger om plads til hallen.
På næste møde skal vi godkende en køreplan.
Det fysiske arbejde med at sætte stand op er den 26. september og nedtagning den 29.
september.
Jesper og Teddi vil gerne deltage i arbejdet. Martin fra Støtterne hjælper også gerne.
Iben taget Vagtplanen.
Stine, Brigitte og Iben tager fat i trænerne til Trænermødet.
Jørgens SKVULP drejebog bliver udgangspunkt.
Beslutning Luise har skrevet til Tom fra Kræmmermarkedet at vi gerne ser en placering ved siden af
Halgruppen.
Jørgen bedes om at tage sin drejebog med fra SKVULP.

9. Klubmodul (Iben – Luise)
Uddybning Der kommet nogle klager over klubmodul ikke er så brugervenligt - skal vi finde noget
andet?
Refleksion Kan man overveje at vende tilbage til dem som oplever problemer og spørge ind til hvad
der reelt er problemet… hvis holdene er oprettet korrekt, bør der ikke opleves problemer
andet end det nogen kan opleve med oprettelse af profiler.
Iben har en forespørgsel liggende hos Klubmodul, hun har bedt om at blive kontaktet.
Beslutning Vi kører en sæson mere, men evaluerer undervejs.
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10. KUK
Uddybning Færdig behandling af ansøgning fra KUK vedr. Afskærmning af anlæg
Refleksion Udstyret står ikke fremme pt.
Beslutning KUK vender tilbage såfremt problemet genopstår.

11.Konfirmander
Uddybning Er der sørget for gavekort til konfirmanderne?
Refleksion Nej. Men det kan da nås endnu…
Beslutning Vi skriver tillykke og tilbyder en gratis sæson – kommunikation via sociale medier…

12.Branding
Uddybning Vedr. Rammer omkring hvor meget - hvornår vi skal gøre brug af Tilde og hvor ofte der
skal Brandes på de sociale medier. Mv.
•Rammer for om vi kan/må bruge frivillige kræfter også, til lign. Opgaver?
Der er lidt forskellige opfattelser her omkring. Og hvordan tingene udadtil skal se ud, ( eks.
De blå/grønne cirkler )
•Hvornår må Tilde tage en egen beslutning og hvornår skal det vendes i Kif og med de
enkelte hold eks. Omkring logoer mv.
Refleksion Der er flere forskellige grupper, som har arbejdet med branding af Knabstrup og forskellige
grupper i Knabstrup, hvor det er besluttet at de blå og grønne cirkler skal ’symbolisere’
Knabstrup og signalere her sker der noget i Knabstrup.
Man kan vælge at lægge sit eget logo indover de blå prikker.

Beslutning

Aftalen med Grotesque grafik blev der stillet spørgsmål ved, så vi inviterer Tilde med til
næste møde…
Ingen beslutning – punktet udskydes til næste møde

13. Alarmkoder og nøgler
Uddybning Alarmkoder og nøgler til de frivillige/trænere, hvor langt er det?
Refleksion Alle relevante e-sports trænere og instruktører har fået separat kode
Martin får de sidste på plads
Beslutning Så mangler kun Jørgen og Claus.

14.Evt. – springes over
Uddybning
Refleksion
Beslutning
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15.Næste møde afholdes dag den 13. Juni kl. 18.30
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