Referat for Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 13. Juni 2019
Tilstede
Brigitte Martin Claus Iben
Fraværende
Gæster
Tilde

Jesper

Lars
Jørgen

Nina

Stine Teddi

Luise

Dagsorden
1. PUNKT FRA SIDST – vedr. support til Online og grafik (Tilde deltager)
Uddybning Stine læser Tildes oplæg højt og Tilde uddyber ifht at meningen er, at dedikere professionel
tid til at producere materiale og opdatere sociale medier løbende.
Refleksion Bestyrelsens bekymring går på, at det overordnede i tilbuddet lyder på 2 timer ugentligt og
8 timer månedligt. Der er en bekymring om, at det kan løbe løbsk og at regningen kan blive
højere end KIF måske havde forestillet sig.
Efter Tildes gennemgang af oplæg og tilbud, er der bedre forståelse og enighed om, at
regningen ikke løber løbsk, men at der laves det som vi bliver enige om.
2 timer ugentligt for at holde liv i sociale medier – er passende i perioder med ’kampagner’,
eksempelvis i forbindelse med opstart af en sæson… i forbindelse med opvisning, eller i
forbindelse med andre events og aktiviteter.
Tilde er klar til at gå i gang med postkort og aktivitetsfolder, osv. Men vil naturligvis gerne
lave noget som hun og hendes firma kan stå inde for.

Beslutning

Knabstruphallens bestyrelse har besluttet at hallen skal brandes med de blå og grønne
cirkler og det er nu et faktum, at der findes en blå og grøn cirkel, som vi skal beslutte om vi
ønsker at arbejde videre med, i KIF regi. Der er ikke en klar holdning og enighed i KIFs
bestyrelse om dette, hvorfor vi inviterer Mette Bundgaard som har arbejdet med cirklerne
til at forklare på næste møde, og eventuelt lave nogle oplæg på KIFs logo indarbejdet i det
univers som indeholder den blå og grøn cirkel.
Iben kontakter Mette og inviterer til næste møde. Mette bedes lave et par oplæg som vi
har brug for at se inden vi kan træffe en beslutning. Beslutning bør træffes inden
sommerferien.

2. Økonomi – Nyt fra Kassereren (Fast punkt)
Uddybning Foreningskonto: 214.842,81
Pluskonto: 315.969, 37

Refleksion
Beslutning

Bogføring igangsættes nu – det fungerer i Klubmodul.
NA
NA

Referent: Jørgen

Side 1 af 5

Referat for Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 13. Juni 2019
3. KIF i DGI – Jesper (Fast punkt)
Uddybning Intet nyt
Refleksion NA
Beslutning NA

4. Bordet rundt (Fast punkt)
Uddybning Nina: årshjul er i gang, mangler lidt overlevering fra Jesper, de to aftaler nærmere.
Claus: Intet nyt
Martin: i gang med sommersæsonen, det kører godt, vi ligger Nr.1 i landsdelen i stort set
samtlige hold. Tyder på landsdelsmesterskaber… to runder mangler inden mesterskaberne
i august/september.
Airsoft er ved at komme i gang, på banerne i kælderen. Martin Lærke er ansvarlig for
Airsoft (telefonnummer 9398 0136). Brigitte tager kontakt ifht Sommercamp aktivitet.
Jesper: er så småt begyndt at kigge på at etablere danserum i de sidste (14m bredt og 6,5m
dybt - +2,5m til kanten af repos’et).
Hallens gulv skal repareres i uge 32 og 33, hvor banko flytter ovenpå.
Lars: Intet nyt (Jyderup starter e-sport op)
Teddi: 20-25 medlemmer fra Søbæk skolen til Skytterne
Teddi hører at der er forsvundet nogle penge fra ”Projekt grønt område”, som fik tildelt kr.
515.000 fra Kommunen – en del af midlerne er strandet pga. manglende tilladelser og
lokalplaner. Kassen er lukket i og der er nu ’forsvundet’ i omegnen af 400.000. Vi forventer
at midlerne findes frem igen, idet der er sket en fejl i Kommunen. Der sker ikke noget før 3.
kvartal, hvor der igen tales budgetter og midler i Kommunen.
Iben: KUK har lige været i Sommerland Sjælland, 12 afsted (2 voksne og 10 unge
mennesker). Afslutning af sæsonen på mandag den 17. juni, i shelterne med alt hvad det
indbefatter. MiniKuk har afslutning den 20. juni.
Der er allerede rykket nogle små op i store KUK. 22 fra mini til store KUK.
Brigitte: Sommercampen er på plads, 36 tilmeldte, tøjet er bestilt og trænerne glæder sig!
Der kommer en fra Kommunen torsdag aften, hvor trænerne mødes og spiser sammen og
laver et oplæg om konflikthåndtering. Anne-Marie har sagt til at sørge for opogaven.
Børn med autisme holdet – Brigitte har ikke modtaget nogen konkrete henvendelser fra
potentielle trænere, men har mødt og henvendt sig en som godt kunne tænke sig at træne
holdet, Brigitte mangler kontakt detaljer…. Teddi ved hvem det er og deler med Brigitte.
Stine: intet nyt
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Refleksion
Beslutning

NA
NA

5. Nyt omkring forpagterrollen i Hallen – Brigitte, Martin, Jesper
Uddybning Stillingsopslaget har været oppe i en periode på Facebook, der har været to interesserede,
som dog ikke nødvendigvis. Stillingsopslaget er nu også på Jobindex og LinkedIn. Alle
henvendelser bør gå til hallens bestyrelse. Hvis nogen får henvendelser bedes man
indhente oplysninger på vedkommende og videreformidle til Jakob Trøst.
Claus er bekymret for forplejningen i forbindelse med Banko. Det er aftalt at Iben hjælper
med det kolde køkken og kaffe, te, vand, mv. i juli måned. Iben og Peter har møde den 14.
juni og aftaler nærmere.
Det er væsentligt at Claus holdes informeret således at han kan sikre den gode
kommunikation til banko kunderne.
Refleksion
Beslutning

21. juni afholder Anne-Marie afskedsreception.
NA

6. Bestyrelsens formål og rollefordeling – til drøftelse – Stine
Uddybning Stine har efterrationaliseret og har en holdning til Bestyrelsesarbejdet og rollerne i KIF, som
vi skal drøfte og vi bør blive enige om et formål og en strategi for KIF’s bestyrelsesarbejde
Refleksion Nedenfor står, hvad STINE synes… det er meget subjektivt og kun et oplæg til diskussion!!
STINE: Mentoring er en rigtig fin ting. Det at hjælpe KIF trænere er meget vigtigt. Det at få
nye trænere ind i folden og hjælpe dem er endnu vigtigere.
MEN Jeg synes vi skal huske, vort formål. Og hvad er så egentlig vort formål?
Min personlige holdning er, at det bør være KIF’s formål at sikre en lokal platform for at
dyrke idræt, motion og fællesskab - sammen med andre.
Vi kan tilføje alt muligt og putte mange flere ord på, højt til loftet og plads til det
meste… men jeg synes at dét er kernen. Vi skal sikre platformen, ved at sørge for, at der
ressourcer, budget, planer, orden på sagerne og mål for KIF. Jespers kongstanke omkring at
få en mere overordnet bestyrelse ind, synes jeg, er ved at smuldre lidt i detaljer og
involvering i stort set alt!
Bestyrelsen, skal ikke blande sig i udøvelsen af de forskellige aktiviteter, ej heller opfinde
eller stå for alle projekter… men supportere med penge, praktik OG selvfølgelig stille op,
hvis der er problemer og behov for det. Vi skal heller ikke ’opsøge problemer’ – men må
kunne forvente, at få henvendelse efter behov!
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For at støtte formålet, skal vi have nogle dygtige trænere, der har gode ideer til, hvad der
motiverer børn, unge og ældre til at søge fællesskabet fremfor individualiteten –
eksempelvis i fitnesscenteret og hjemme bag skærmen, som jo er dét vi er oppe imod!
Jeg synes , at vi skal overveje, at indføre træneraflønning per gang, således at vi får bedre
mulighed for, at tiltrække nogle gode instruktører, samt kræve, at de har relevant erfaring,
uddannelse eller kurser bag sig – eller foran sig… og dermed viser at de ØNSKER at arbejde
for det bedste udgangspunkt for egen udvikling.
Det er min klare opfattelse, at det er ved at haste… jeg tror vi bliver løbet over ende af
Kommunen, der sætter kurs for os, hvis ikke vi selv får gang i de ’knapt så aktive
Knabstruppere’.

Beslutning

Derudover er der kommet forslag omkring en form for aflønning af bestyrelsen (Claus
uddyber).
Der er enighed om synspunkterne beskrevet ovenfor.
Vi mangler mellemleddet i ’UDVALG’ – som skal sikre kommunikation mellem trænere og
bestyrelse, og udvikling af aktiviteterne, hold, osv. opgaven skal sælges på at man skal
være en støtte til trænerne, med indflydelse og et aktivt mellemled mellem trænere og
bestyrelse.
Udvalgene har: Ansvar for rekruttering af trænere og holdledere, spillercertifikater, sikring
af dommertjanser, ansvar for at sikre at forsikringer og licenser er på plads.
Medlemmerne i udvalg skal ikke være hverken trænere eller bestyrelsesmedlemmer, men
rigtigt gerne eksempelvis forældre.

7.
Uddybning Alarmkoder og nøgler til de frivillige/trænere, hvor langt er det?
Refleksion Martin har oprettet stort set alle, mangler kun et par stykker.
Beslutning

8. Evt.
Uddybning Brian Sabransky har henvendt sig omkring en skade sket i forbindelse med en
træners ’uretmæssige’ brug af e-sport lokalet. Brian beder os om at vurdere om vi ønsker
at rette erstatningskrav mod træneren.
Refleksion Det er bestyrelsens samlede holdning, at Brian er den rette til at træffe beslutning om
hvorledes han ønsker at KIF håndterer denne sag.
Beslutning Iben orienterer om, at Brian ønsker at træneren erstatter det itugåede og at det kan ske
ved tilbageholdelse af trænergodtgørelse.
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9. Næste ekstraordniære møde afholdes mandag den 24. Juni kl. 18.30 – vedr.
grafisk oplæg med Mette Bundgaard som gæst.
Næste ordinære møde afholdes mandag den 5. august kl. 18.30
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