Referat for Bestyrelsesmøde i KIF søndag d. 22 september 2019 kl. 14
Tilstede
Brigitte
Claus Iben
Fraværende
Martin
Gæster

Jesper Jørgen Lars

Nina

Stine Teddi

Luise

Dagsorden
1. Økonomi – Nyt fra Kassereren (Fast punkt)
Uddybning
Refleksion Kr. 288773,42 Foreningskonto
kr. 315969,37 Bufferkonto
Der kommer mange kontingenter ind nu hvilket skæpper godt i Foreningskontoen.
Beslutning Der er ingen ubetalte regninger, vi afventer Bankoregninger fra Brugsen i Tølløse.
2. KIF i DGI – Jesper? (Fast punkt)
Uddybning Jesper har ikke noget nyt fra DGI
Refleksion
Beslutning

3. Bordet rundt (Fast punkt)
Uddybning De forskellige fortæller im nyheder fra hint og fjernt
Refleksion Claus: Banko er ligeså velbesøgt som tidligere men folk bruger ikke så mange penge som
tidligere. Man mangler folk til opsætning af bordene. Der forsøges at få flere til at hjælpe.
Brigitte mener man skal stemme dørklokken for at få flere frivillige til Banko. Teddi vil
snakke med Peter, evt. et andet tidspunkt hvor der kan sættes op/tages ned ift. I dag.
Iben: Minikuk er startet op, dog er der ikke så mange medlemmer endnu, ca. kun 1/3 af
normalt antal børn. Der er mange forskellige synspunkter om hvilke mad man skal servere:
Sundt grønt eller f.eks. pomfritter. Bestyrelsen mener ikke at det deres ansvar at
bestemme hvad der serveres men at forældrene og børnene skal snakke sammen om hvad
børnene kan spise når de er i MiniKUK.
Secondhand marked er om 14 dage, her er man lidt udfordret mht. Parkeringsvagter. Det
forsøges at finde nogle. Der er 52 tilmeldte til markedet. Man er ved at planlægge et
børneloppemarked samt næste års Secondmarked.
Lars: Oplyser at Søbæk er i skytteforeningen hver fredag og det går godt ! Generelt går det
godt i Skytteforeningen.
Stine: Der skal nok findes en anden træner til Cirkeltræning da Stine er skadet lige for
tiden, Stine kigger rundt. Yoga er ikke optimalt ude på repos’et.
Teddi: Der er en del postkort der kan deles ud til f.eks. Kræmmermarked i Mørkøv. Teddi
har disse postkort, det er muligt for alle at melde ind for at få nogle kort man kan dele ud.
Teddi foreslår at der laves et dissideret Program for KIF’s aktiviteter.
Sara/Sol har kun en lydkilde. Der skal findes en løsning på det. Der skal udarbejdes en
vejledning i hvorledes man installerer og anvender den app der kan styre vores lydanlæg.
Claus har taget denne opgave.
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Teddi har forsøgt at få nogle forældre med i et udvalg for Balancebøllerne, det ser ud som
om det kan lade sig gøre.
Teddi vil forsøge at få endnu flere postkort delt ud til nye børn via den sundhedspakke
Holbæk Kommune deler ud. Det lover godt. Teddi vil se på at søge SEAS-NVE om nogle
midler via deres fond.
Teddi vil støtte en træner ifm. Med træning og forældrer der blander sig.
Brigitte: Der er udfordringer med hvor Yoga skal være. De 2 instruktører skal spørge Iben
hvor de skal være hvis de er i tvivl. Mht. lydanlæg kan der til det ene Yogahold anvendes
det lydanlæg vi har i foreningen i forvejen (Soundbox).
Martin fra KUK har henvendt sig til Brigitte for at ville købe mere Lego. Da det er indenfor
den bevilling Bestyrelsen tidligere har givet må KUK selv finde ud hvad de vil købe.
Jørgen foreslår at vi få lavet nogle postkort med Legobyen i KUK er på således at de kan
deles ud til Secondhandmarked og til vores eget Loppemarked.
Beslutning

4. Kommunikation internt i KIF – hvorledes sikrer vi en god kommunikation
Uddybning Brigitte uddyber at kommunikation kan blive misforstået når der f.eks. bliver mailet rundt
og folk svarer på kryds og tværs uden at alle er med i flowet. Der skal ikke skrives negative
ting i vores mails m.m.
Refleksion Vi skal være klare i kommunikationen med hinanden. I mails bør der ikke anvendes ironi
eller smileys m.m.
Beslutning Vi skal være klare og korte i vores kommunikation med hinanden. Det er altid godt at være
faktuel i kommunikationen.

5. Håndtering af Formandsposten i KIF
Uddybning
Refleksion Stine og Jesper har talt sammen om hvad KIF gør nu.
Beslutning Jesper indvilger i at tage posten som fungerende Formand frem til næste
Generalforsamling.

6. Mobilepay – skal KIF have det
Uddybning Der er mange konteringer – kan kassereren håndtere det ?
Refleksion Der er en del gebyrer der også skal tages hensyn til.
Vores behov er i dag:
Kontingenter
Arrangementer
Der er meget administration i Mobilepay, derfor er det ikke aktuelt for KIF.
Beslutning Det besluttes at KIF ikke skal have Mobilepay.

7. Nyt fra Hallen ved Brigitte
Uddybning Aktiviteter på førstesal.
Hallen er blevet lidt udfordret, får der er aktiviteter på første sal, hvor der er høj musik.
Det har været undersøgt hvad det kostede med en støjvæg, denne var meget dyr, over kr. 150.000.
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Fra starten af, var der kun tale om stille aktiviteter, men p.g.a. manglende tid i hallen, er der
kommet dans og cirkeltræning og det giver lidt udforinger får Iben, der skal booke møder inde ved
siden af.
Så en god snak og et bud på, hvordan vi løser problemet kan løses, vil jeg gerne have med tilbage til
Hallen.
Det vil være en god ide at have aktiviter der ikke larmer på repos’et. I stedet kunne man evt. have
en enkelt dag om ugen hvor der er larmende aktiviteter.
Samtidig vil jeg orientere hvad hallen har besluttet omkring repos og en lille dansehal.
Hallens Bestyrelse har besluttet at man vil lave en lille dansehal.
Der er flere ting der ikke taler for have aktiviter i lokalerne på første salen:
Man kan ikke danse på gulvtæppet, det får man ondt i knæene af.
Der kan ikke være musik 3 dage om ugen på 1. salen da det forstyrrer møderne i mødelokalerne.
Det er et midlertidigt problem relateret sandsynligvis kun til denne sæson.
Alternativt må man snakke med skolen, Stine vil tale med skolen.
Vedr. halforpagtning:
Der er kommet en ansøgning vedr. forpagtning af Hallen.
Hallens Bestyrelse har besluttet lige at se tiden an frem til Nytår med det setup der er nu med et
samarbejde med Vommevad Forsamlingshus.
Brigitte har meddelt Hallen at KIF er tilfreds med den ordning der er nu.
På sigt vil Hallen gerne have en Forpagter.

Refleksion
Beslutning

Brigitte snakker med Iben vedr. bookning.
Jørgen finder ud af hvilke støjvægge der anvendes på hans arbejde for at vi kan få nogle
priser.

8. Uddeling af Knabstrup’eren, hvorledes håndterer vi det i fremtiden
Uddybning Brigitte oplyser at Spejderne gerne vil uddele Knabstrup’eren fremover
Refleksion Dette er oplyst af Helene Sabransky til Brigitte.
Beslutning Bestyrelsen beslutter at man godt vil betale 1000 kr. til spejderne for at få omdelt
Knabstrup’eren 1 gang i kvartalet indenfor bygrænsen. Spejderne har tilsluttet sig.

9. Opgaverne som Bestyrelsen skal håndtere generelt
Uddybning Bl.a. Årshjul ved Nina
Refleksion Nina har lavet et årshjul i et regneark.
Nina har forsøgt at skrive de ting ned som Nina har kunnet se og finde på som er relevante.
Dette er der kommet en del punkter ud af.
Alle opgaverne skal have en ansvarlig, Nina har markeret hvilke punkter fra årshjulet der
skal på ved hvert Bestyrelsesmøde (Gule), dem der er til forfald er markeret med rødt. Det
ser ud til at det giver et rigtig godt overblik. Alle i Bestyrelsen skal se årshjulet igennem
således at man er up-to-date med hvorledes det fungerer og der dermed også er mulighed
for at komme med feed back til det med evt. forbedringer. På nuværende tidspunkt er det
et enkelt regneark. Det kan evt. udvides med underark, links etc.
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Beslutning

Årshjulet skal med som punkt på alle Bestyrelsesmøder således at man kan få fordelt de
aktuelle opgaver frem til næste Bestyrelsesmøde.
Ifølge årshjulet skal der nu findes en ansvarlig for møde med trænerne.
Stine påtager sig ansvaret for at få de underskrevne Kontrakter retur fra trænerne.
Iben sørger for at få Børneattesterne behandlet hos Politiet.
Foreningshåndbogen skal opdateres af Jørgen med aktuelle data således at den kan
komme med på næste Bestyrelsesmøde.
Årshjulet skal med som punkt på alle Bestyrelsesmøder således at man kan få fordelt de
aktuelle opgaver frem til næste Bestyrelsesmøde. Stine og Jørgen finder et sted vi kan
opbevare dokumenter som f.eks. Årshjulet i Skyen.

10. Cafe for ældre ved Iben
Uddybning Hej jeg efter noget overvejelse og undersøgt en masse fundet ud af der sidder en masse
ensomme og mange ældre uden netværk i byen undersøgt sagen i dybden sammen med Lone
og vi fundet ud af vi vil forsøge os starte en slags netværks café op ude i hallen.. Vi har fået
2 ældre kvinder med på den og se vil være med til starte det op.. Tanken er kom snak køb
noget kaffe tag strikke tøjet eller bare snakke tøjet frem og så på den måde få. Lidt indhold i
hverdagen.. Det på tegne brættet pt ville blot sige hva vi gang i
Vh kitta
Refleksion
Beslutning

Iben har også talt med Ældresagen der gerne vil være med på ideen.
Bestyrelsen synes det er en god ide som vi støtter fuldt ud.

11. Mail der sendes ud hver gang der er tilmeldinger i Klubmodulet
Uddybning Det er hver gang der er bevægelser på et hold
Refleksion Brigitte og Stine sender de mails de har sendt til Supporten til Jørgen der så kontakter
Klubmodulet.
Beslutning Jørgen kontakter Klubmodulet

12. Nyt Logo - er alle tilfredse ?
Uddybning Eksempel findes på sidste side af Dagsordenen
Refleksion Det nye logo bliver vendt i Bestyrelsen
Beslutning Bestyrelsen kan tilslutte sig det nye logo, så det beholder vi.

13. Kursus i livreddende førstehjælp for trænerne – ved Iben
Uddybning Det vil være godt for trænerne at få et kursus
Refleksion Bestyrelsen synes det er en god ide.
Beslutning Teddi vil snakke med en han kender der er Førstehjælpsinstruktør for at høre hvordan vi
gør dette i praksis med et kursus.

14.Vi mødes i Hallen
Uddybning Mail fra Grethe Timmermann, dump af mail ses under indkaldelse
Refleksion Bestyrelsen vil gerne støtte arrangementet.
Beslutning Endelig dato skal oplyses af Grethe Timmermann.
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Mail er efterfølgende modtaget fra Grethe der oplyser at der kommer noget ud i foråret
2020.

15.Toms Guldpulje ved Stine, se også Bilag
Uddybning Stine oplyser at hun har sendt ansøgningen
Refleksion De trampoliner vi har i dag kan ikke anvendes pga. deres udformning m.m., så vi skal bruge
nye trampoliner til Jumping fitness i næste sæson
Beslutning Bestyrelsen beslutter at sige ja til pengene og vil forsøge at få det på programmet til næste
sæson samt at få en træner uddannet eller til at starte.

16.Facebook i KIF ved Iben
Uddybning De forskellige initiativer for reklame på Facebook for KIF’s eget program er skudt i gang
Refleksion DGI har nogle kurser i brug af Facebook for Foreninger. Det kunne være aktuelt for nogle at
komme på DGI eller DIF kursus i brugen af Facebook.
Beslutning Dem der har interesse kan kontakte DGI/DIF for at høre mere

17.Evt.
Uddybning Art on skates
Refleksion E-sport
Der skulle have været et e-sport LAN party hvor DGI (Christian) skulle være med. Dette er
faldet på gulvet da Christian er stoppet hos DGI. Jesper tager en snak med Brian fra e-sport
da Jesper er DGI repræsentant.
Art on Skates
Art of Skates vil gerne søge om penge til rulleskøjter til udlån.
Brigitte skriver tilbage til Art on Skates for at vi kan få uddybet ansøgningen.

Beslutning

18.Næste møde afholdes torsdag den 10. Oktober kl. 18:30
Punkter:
Fordeling af opgaver
Art on Skates ansøgning
Tablet til Lydstyring i Hallen
Udvalg i KIF: Ansvar og beføjelser i udvalg
Sammensætning af Bestyrelsen – evt. interessekonflikter
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Nyt Logo, se evt. pkt. 12
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Vi mødes i Hallen pkt. 14, dump af mail:
Knabstrup Lokalforum
Fællesskabsgruppen

15. august 2019

Til
Knabstrup Hallens bestyrelse
Knabstrup Idrætsforenings bestyrelse
Knabstrup Skytteforenings bestyrelse

Kære hal, skytter og idrætsforening
Fællesskabsgruppen holdt onsdag d. 7. august møde med henblik på at planlægge et ”Vi mødes i Hallen
arrangement” i det tidlige efterår. Tankerne bag vi ”Vi mødes arrangementerne” er at understøtte og tilføre
nye deltagere til det fællesskab der er centreret omkring henholdsvis hal/foreninger og skole/daginstitution. På
mødet opstillede vi nedenstående skitse for arrangementet. Vi er naturligvis afhængige af jeres velvilje og
medvirken, hvis arrangementet skal blive til noget.

Skitse – alt kan ske:
Vi mødes i Hallen søndag d. 6. oktober 2019 kl. 15.00 – 19.30
15.00 – 17.00: Hallen fyldes af aktiviteter, i forhallen spilles brætspil og nørkles og skytterne holder åbent i kælderen.
17.00-17.30: Oprydning og borddækning
17.30-19.00: Fællesspisning og lidt musik
19.00-19.30: Oprydning og tak for idag

Før vi går videre med planlægningen vil vi gerne have en tilbagemelding fra jer på nedenstående spørgsmål:
Spørgsmål til Hallen
• Kan Hallen stilles vedlagsfrit til rådighed for sådan et arrangement?
• Er hallen ledig d. 6. oktober?
• Hvordan er vilkårene for fællesspisning, når der ikke er en forpagter?, Kan vi medbringe/købe mad
eksternt eller kan vi låne/leje køkkenet og finde frivillige til produktion?
Spørgsmål til KIF og skytterne
• Vil I - evt. sammen med nogle frivilige - være ansvarlige for at arrangere aktiviteter i hallen/kælderen?
• Vil I stille Jeres rekvisitter til rådighed på dagen?
Vi glæder os til at høre fra jer. Næste møde om planlægningen bliver d. 29. august i hallen. Vi håber i har
mulighed for at deltage.
Mange hilsener Fællesskabsgruppen
Kontakt:
Grethe Timmermann e-mail gt@skolevej46.dk tlf.22 72 34 95 eller til Marianne Thuesen e-mail msfthuesen@gmail.com
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Toms Guldpulje pkt. 15, dump af mail
Kære alle
Jeg ansøgte tidligere i år Toms Guldpulje om 20.000,- til opstart af et Jumping Fitness FamilieHold. Vi har
fået 10’ … men de skal bruges til formålet… Jeg undersøger vore muligheder og vender tilbage.
*stine
From: DIF-tomsguldpulje <tomsguldpulje@dif.dk>
Sent: 5. september 2019 13:57
To: Hansen, Stine <stine.hansen@fiskars.com>
Subject: SV: Ansøgning til Toms Guldpulje
Kære Knabstrup IF
Endnu engang tak for jeres ansøgning til Toms Guldpulje.
Vi har modtaget over 500 ansøgninger fra idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt.
Processen med at finde frem til de bevillingsmodtagende ansøgninger har derfor været en svær, positiv udfordring.
Blandt de mange ansøgninger har vi valgt at støtte 166 foreninger med hele eller delvise bevillinger.
På den baggrund kan vi med glæde tilbyde foreningen en bevilling på 10.000 kr.
Hvis foreningen har et CVR-nummer og dertil koblet NemKonto, vil bevillingen blive udbetalt dertil inden for 14 dage.
Hvis ikke foreningen har CVR-nummer/NemKonto, vil foreningen inden for kort tid blive kontakt pr. mail til denne emailadresse i forhold til udbetaling af bevillingen. Vi gør desuden opmærksom på følgende krav til bevillingsmodtagende
foreninger:
• Bevillinger fra Toms Guldpulje kan ikke dække allerede foretagne investeringer (dvs. betalinger, der er fundet
sted før denne bevillingsmail er modtaget)
• Alle bevillingsmodtagende foreninger skal efter anvendelsen af bevillingen indsende evaluering og tro- og loveerklæring for midlernes anvendelse (vi fremsender skema efter projektets afslutningsdato)
• Da der tages stikprøve af fem pct. af bevillinger, skal alle bevillingsmodtagende foreninger opbevare alle
relevante bilag i fem år
Vedhæftet denne mail finder I en kommunikationsguide, en lille video og et diplom til foreningen. Vi håber, at I vil
benytte dem til at gøre opmærksom på foreningen og bevillingen. Toms Group vil desuden henvende sig til enkelte
bevillingsmodtagende foreninger med henblik på at vise gode eksempler frem og inspirere andre foreninger til at sætte
gang i familieidrætsprojekter. Vi håber, at I vil byde velkommen og vise jeres familieaktiviteter frem, hvis I skulle
modtage en henvendelse på et senere tidspunkt.
Tillykke med bevillingen og rigtig god fornøjelse med familieidrætten i foreningen!
Venlig hilsen
TRYGVE LAUB ASSERHØJ
KONSULENT, TOMS GULDPULJE
DIF UDVIKLING
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Art on skates pkt. 17, dump af ansøgning
Træning i Knabstruphallen

Kære KIFs bestyrelse,
ART on skates er en kunstrulleskøjteforening, der holder til i Knabstruphallen. Vi har flere piger fra Knabstrup på venteliste, fordi vi
har ikke penge til at indkøbe kunstrulleskøjter til udlejning.
Et enkelt par kunstrulleskøjter koster i omegnen af 5000kr, og det er for de allerfleste nybegynderes forældre en alt for stor
startsudgift. For os er det dog ikke rulleskøjter til blot én løber, men derimod til omkring fem løbere, der henover de næste fem år vil
få glæde af denne her fantastiske sport ved indkøb af blot ét enkelt par – VIL I HJÆLPE 5 -10 PIGER MED ET PAR ELLER TO?
Kunstrulleskøjteløb er trægulvets pendant til kunstskøjteløb på is. ART on skates betår af en gruppe entusiastiske frivillige, med vores
cheftræner Thomas Nørgaard, der er vokset op og bor i Knabstrup, som primus motor. Han er derudover også træner for det danske
kunstrulleskøjtelandshold.
Vi underskrev vedtægterne den 29/1-2019, og har pt. træning to gange om ugen i Knabstruphallen, samt 11 løbere, men kunne
være mange flere, hvis blot vi havde flere rulleskøjter at leje ud.
Vi gør ART on skates synlige ved brug af de sociale medier (Facebooksiden: ART on skates, Instagram #ARTonskates og Youtube:
ARTonskates), vores hjemmeside www.artonskates.dk, samt pressen og til stævner, hvor vi formidler hvem vi er, hvad vi står for og
hvem der støtter os.
Vil I vide mere – kontakt endelig Thomas Nørgaard på 40 59 31 45, eller kom forbi til en af vores træninger, se på og tag en snak.
Vi træner: mandag (16:30-18:00) & onsdag (17:30-20:00).
Jeg håber vi ses!
På vegne af ART on skates

Eline Babette Bruun
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