Referat for Bestyrelsesmøde i KIF mandag d. 5 august 2019
Tilstede
Brigitte
Martin
Claus Iben Jesper Jørgen Lars Luise
Stine Teddi
Fraværende
Nina
Gæster
Trine
Kitta
Støtterne Klubberne

Dagsorden
1. Økonomi – Nyt fra Kassereren (Fast punkt)
Uddybning Foreningskonto: 191.604,33 kr., Pluskonto 315.969,37 kr.
Refleksion Der mangler at blive betalt ca. 30000 kr. for kød til Banko pga. sommerferie hos
leverandøren
Beslutning
2. KIF i DGI – Jesper? (Fast punkt)
Uddybning DGI Vestsjælland har fået ny direktør.
Refleksion Det er nu Nikolaj Stockholm der er ny direktør.
Beslutning

3. Bordet rundt (Fast punkt)
Uddybning Iben: Er blevet ansat i Hallen (Se også pkt. 4) og vil derfor muligvis ikke være med til alle
møderne.
Trine: Er ny repræsentant for støtterne i Bestyrelsen, skal have referatet fremover
Martin: Der er flere aktiviteter her i den nærmeste fremtid hos Skytterne.
Brigitte: Det har været en rigtig god Sommercamp hvor der endog var venteliste. Trænerne
er næsten alle sammen de gamle trænere, så alle var glade for at ses igen.
Lars: Jagtholdet (Plads til max. 12 stk.) hos Skytterne kører godt igen.
Teddi: Der er nye hold hos Balancebøllerne, nogle af dem er gamle Knabstrup gymnaster
(Altså forældrene !).
Stine: Lavet ny sæson i Klubmodulet som Stine redegjorde for.
Klaus: Fortæller at det kører godt for Banko, nabobyerne lader til at have lidt problemer
med at tiltrække spillere. Der mangler lidt frivillige til hjælp.
Refleksion
Beslutning

4. Nyt fra Hallen ved Brigitte (Fast punkt)
Uddybning Der er endnu ikke kommet nogle relevante ansøgninger til Cafeteriet.
Refleksion Iben er blevet ansat i Hallen 10 timer om ugen i prøveperioden (3 måneder) for Hallen og
tager sig af værelser, lidt salg (Kiosken) m.m. Da Jacob Trøst er taget til Grønland er Martin
Fransen fungerende formand for Hallen. Der er lavet en aftale med Vommevad
forsamlingshus mht. mad og at de vil kunne anvende Hallens køkken samt Hallen ved
større selskaber.
Der er også booket kurser i Hallen, meget positivt.
Beslutning
Referent: Jørgen
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5. Trænergodtgørelse
Uddybning Hvorledes skal vi aflønne vores trænere og hvilke krav kan vi stille til dem og dem til os ?
Refleksion Stines oplæg er at vi skal tage det op i Bestyrelsen når der er udfordringer med de enkelte
hold således at der ved trænergodtgørelsens udbetaling ikke er tvivl om hvad trænerne
skal have udbetalt hos hverken trænerne eller KIF. For sidste år er der ikke udbetalt
trænergodtgørelser for ca. 20000 kr. af forskellige årsager, dette kan være ønsket af
trænerne selv eller fordi holdene ikke har været fyldt gennem hele sæsonen.
Der tales om at vi skal udbetale trænergodtgørelsen uanset hvor mange der er på holdet
og om det løber rundt.
På nuværende tidspunkt er det således at et hold skal kunne løbe rundt efter ca. 2 år. Det
tales om at Bestyrelsen kan forlænge denne periode.
Vi snakker om at vi skal være mere synlige for at tiltrække flere over f.eks. Facebook, dele
indlæg m.m.
Beslutning Det besluttes at vi skal tage et møde efter ca. 3 måneder hvor man finder ud af om holdene
skal fortsætte.
Trænere skal have oplyst at de skal møde op til underskrift af kontrakt for at kunne få
udbetalt godtgørelse.
Trænere skal også give tilladelse at KIF kan indhente børneattest.

6. Håndtering af Formandsposten i KIF
Uddybning Fortsætter Luise i KIF og hvorledes håndterer vi Luises opgaver for nu
Refleksion Luise har meldt ud at hun ikke ønsker at fortsætte som formand.
Beslutning Vi skyder punktet til næste møde.

7. E-sportslokalet og hvem der har adgang
Uddybning E-sportslokalet har i sommerferien været anvendt flittigt. Bl.a. har en e-sportstræner haft
børn ned til 6 års alderen med i lokalet til sent ud på aftenen. Skal KIF Bestyrelse blande sig
i dette og hvad er Bestyrelsens holdning. Indlæg ved Iben.
Refleksion Bestyrelsens holdning er at dette lægges over til Brian at få løst.
Beslutning Bestyrelsens holdning er at det kun er medlemmer der generelt har adgang i e-sports
lokalet med mindre andet er aftalt med Brian som formand for e-sport.

8. Ansøgning fra Hallen vedr. nyt lokale til fysiske aktiviteter ved Jesper
Uddybning Uddybende beskrivelse er vedhæftet mailen med Dagsordenen. Maillyd fra Jesper:
I forbindelse med arbejdet med at etablere et nyt lokale til fysiske aktiviteter, har jeg
kontaktet DGI faciliteter, for at få hjælp til at visualisere vores ønsker, samt hjælp til at
finde den gulvbelægning der vil være bedst til de aktiviteter vi påtænker at lokalet skal
bruges til.
Efter et møde i Knabstrup hallen med 2 arkitekter fra DGI, har de sendt mig vedhæftede
tilbud.
Knabstrup hallens bestyrelse har bedt mig søge om støtte i Knabstrup IF til dækning af 50%
af vedhæftede tilbud.
Refleksion Beløbet der ønskes dækket af KIF er: 15.000 kr. til visualisering af projektet
Referent: Jørgen
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Beslutning

Dette vil KIF’s Bestyrelse gerne dække, så det besluttes.

9. Kræmmermarked i Mørkøv – Hvad gør vi ?
Uddybning Det er spørgsmålet om vi får noget ud af at stille op på Markedet
Refleksion Der er forskellige holdninger for og imod.
Beslutning Det besluttes det vi dropper det i år.
Der sendes en mail hvor dette meddeles til Mørkøv Kræmmermarked.
Modtagelse af mail er bekræftet og Mørkøv Kræmmermarked finder en anden Stadeholder
til vores nu ledige plads.

10. Mail – Indlæg fra Claus
Uddybning Claus vil gerne have at vi bruger vores officielle KIF mailadresser.
Refleksion Disse skal oprettes i Klubmodulet, Michael Nilsson har lovet at hjælpe med dette. Michael
er på ferie i denne uge
Beslutning

11. Klubberne og tider – Brigitte / Kitta
Uddybning Klubberne føler at de er ved at blive affolket bl.a. pga. e-sport. Der vil også komme
springgymnastik i samme tidsrum som der er klubåbent.
Refleksion Kitta vil gerne have at de andre aktiviteter ikke ligger i klubbens åbningstider. Kitta er ked
af at det går ud over klubben. Stine oplyser at Kommunen har tildelt haltider til om
torsdagen. KIF kan ikke lave om på dette.
Brigitte oplyser at Store KUK ikke åbner til september pga. manglende interesse, der er
mange af dem der går til e-sport.
Brigitte vil gerne have at vi bliver bedre til at kommunikere i KIF.
Beslutning Det forsøges at få en tid i Hallen torsdag mellem 16 og 17 til Mini KUK der vil starte fra
september.

12.Evt.
Uddybning Iben vil gerne høre om vi skal have oprettet Mobilepay i KIF.
Thilde fortsætter med at lave Knabstrup’eren
Peter Vang oplyser at gulvet skal lakeres i næste uge og derfor skal hele Hallen tømmes i
denne uge. Teddi finder ud af hvilken dag det skal gøres og koordinerer dette.

Refleksion

Jørgen oplyser at han trækker sig ud af Bestyrelsen ved næste Generalforsamling.
Bestyrelsen beslutter at Iben skal fortsætte med at se hvad det koster med Mobilepay og
fortsætte således at vi kan beslutte på næste møde om vi skal fortsætte.

Beslutning

13.Næste møde afholdes søndag den 22. september kl. 14 med aftensmad
Referent: Jørgen
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