Generalforsamling i KIF onsdag d. 21. marts 2019 kl. 19:00
Dagsorden
Pkt. 1

Uddybning
Refleksion
Beslutning
Pkt. 2

Uddybning
Refleksion

Valg af dirigent.

Dirigent vælges
Bestyrelsen indstiller Stine Hansen
Stine blev valgt uden modkandidat
Formandens beretning.

KIF formand Luise Due Koren afholder beretning
Formandens beretning:
Selvom der er sket en del i den forgange sæson vil jeg ikke optage megen af jeres
tid med denne beretning.
Der blev efter sidste generalforsamling valgt en del nye medlemmer ind i
bestyrelsen og den efterfølgende konstituering bar også præg heraf.
Vi har haft en begivenhedsrig sæson med megen aktivitet i mange afskygninger –
heraf vælger jeg umiddelbart at fokusere på alle de gode tiltag.
Heraf kan nævnes:
 Balancebøllerne – en kæmpesucces for de helt små som også smitter af på
andre aktiviteter i foreningen.
 E-Sport, som kom i gang her i Januar med en lille forsinkelse – med et
dedikeret udvalg og en kampgejst der sjældent er set – vi har ventelister
ift. medlemskaber.
 Klubberne er flyttet sammen.
 Vi formåede igen i år at få frivillige sjæle nok til deltagelse på både SKVULP
og Kræmmemarkedet.
 Skytteprojektet – som der er enorm fremdrift i.
 Krolf har fået tilsagn om at blive selvstændig forening – hvilket har været
et ønske fra dem i mange år.
 Vi er en alsidig forening med mange anderledes tilbud – hvilket vi kan
være meget stolte af og derfor har bestyrelsen søsat et projekt med det
formål at brande KIF så vi får synliggjort alle de tilbud vi rummer nu.
 Her danses, spilles Banko, spilles E-Sport, bygges Legobyer i klubben,
flyves med modelfly og droner, køres med fjernstyrede biler, tumles for
alderen 0-6 hos Balancebøller og Krummerne, motioneres pensionister,
folk udefra spiller badminton – fodbold – køres på rulleskøjter her i hallen
og sætter pris på det vi kan tilbyde.
 Og vi vil meget meget mere af alt dette – så derfor sidder du derude med
en frivillig i maven stor eller lille – alt kan bruges bare sig til så finder vi en
passende opgave til lige netop dig
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Nu vil jeg ikke tage mere af jeres tid – men derimod - med håbet om en
konstruktiv generalforsamling via åben og gensidig respektfuld dialog - sige
hjerteligt velkommen til KIFs ordinære generalforsamling
Beslutning

Pkt. 3

Uddybning
Refleksion

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen uden bemærkninger eller
spørgsmål
Kassereren aflægger regnskab.

KIF Kasserer Iben Rasmussen aflægger regnskab og beretning
Årsregnskab 2018 – Knabstrup if.
Banko
Har haft en omsætning på 933.190,00. Minus drift omkostninger på kr.
675.106,83 er de kommet ud med et overskud på kr. 258.083,17.
Bueskytterne
Har et underskud på 1.117,50. pga. 2 kurser.
I 2017 blev der investeret i et start sæt på kr. 25.000,00, vi havde forventet at
regningen ville komme i 2018, det er dog midlertidigt ikke sket...
Tornved Y's men's club sponsorat kr. 3.000,00
Knabstrup'eren
Underskud på kr. 19.953,75.... Bladet er udgivet 4 gange i 2018
Nye annoncører vil klart være en fordel, så underskuddet kan nedbringes.
HMFK
Kom ind i KIF sidste år og har en flot tilgang af medlemmer, de er kommet ud med
et overskud på kr. 4.633,62
Motion og Trivsel
Har overskud på kr. 2.673,9. Dog ligger der et tilgodehavende til KIF på kr. 2.025,Der kom ved en fejl en faktura ind som slet ikke skulle have været inde, men det
modregner vi her i 2019.
Ungdomsklubben
Er kommet ud med et underskud på ca. 9.000,00, hvorfor jeg siger 9.000,00 og
ikke som i regnskaberne står 18.857,00, er fordi det medlemstilskud vi får fra
kommunen ikke er bogført under klubben, som udgør ca. kr. 10.000,00... Det er
bogført under uspec. Det underskud der er, er pga. forplejning til de frivillige, når
de er på vagt. De frivillige i klubberne får ingen godtgørelser for det arbejde de
ligger i klubberne og underskuddet er godkendt af KIF's bestyrelse.
Mini KUK
Har fra sæson start haft en stor tilgang af medlemmer, i forhold til de foregående
år. Ca 40 børn møder ind hver torsdag. Store KUK har efter flytningen fra skolen
og til hallen ikke haft lige så stor medlemstilgang, men det var vi forberedte på.
Dels skyldes det at skolen ikke har de to årgange 5-6 klassetrin, og det næste er at
de unge som vi havde i forrige sæson, er flyttet til andre skoler og derved fået nye
græsgange. Der er dog begyndt at dukke nye ansigter op i store KUK, efter vi
lukkede op for 4 kl. trin og det er jo de børn som rykker op efter sommerferien,
de får så lov til nu at komme både mandag og torsdag.
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Store KUK
Havde i 2016-2017 tjent penge til en tur til Lalandia, vi var afsted i foråret 2018. I
den forbindelse fik vi et flot tilskud til vores transport fra Støtterne på kr.
7.000,00.
RC-Banen
Fik tilskud fra kommunen på kr. 37.193,00 som er gået til ny bane og andre
remedier til RC-Banen. Det fremgår i regnskaberne at RC-Banen er gået ud med et
underskud på kr. 61,31 det stemmer så ikke, for siden 2015, har RC-Banen fået en
del sponsorater, hvilket gør de rent faktisk går ud med et overskud på ca. kr.
8.175,00. Sponsoraterne er de foregående år blevet bogført under mini KUK, da
RC-Banen startede med at have sin plads i klubben.
Gymnastikken
Omfatter flg. Hold: Krummerne, Ballancebøllerne, Yoga, CT, Dans og
sommercampen...
De er tilsammen gået ud med et underskud på kr. 74.485,27
Der er indkøbt remedier til nye aktiviteter, samt sendt en del trænere på kursus.
Der er givet et samlet medlemstilskud fra kommunen på kr. 20.900,00 som skal
fordeles mellem KUK, krummerne, balancebøllerne og dans.
E-Sport
E-Sport fremgår ikke som en aktivitet på årsregnskabet, så udgiften til indkøb af
Gamer maskiner, løsdele, samt inventar ligger under uspec. Der blev til start
indkøbt nogle test maskiner, disse er efterfølgende solgt igen, for indkøbsprisen,
så den del er gået i nul.
Der blev fra Buffer kontoen brugt 151.899,00 kr. til indkøb af gamermaskiner. Der
til blev der indhentet flere tilbud og den endelige beslutning blev at det var TorpIT, der skulle stå for leverancen af maskiner mv. Det en langsigtet investering, og
der er lagt en plan for hvordan den investering kommer tilbage, det kommer jeg
ind på når vi når til budgetterne. Der er ligeledes brugt 34.139,00 kr. på at få lagt
fibernet (Fibia ) ind, så E-sport kunne komme op og køre. E-Sport startede her i
januar og inden udgangen af januar, havde de nået deres mål for tilgangen af
medlemmer og interessen er stor og derfor nu har de ventelister.
KIF
Er kommet ud med et underskud på kr. 234.733,38 i 2018 som er 94.873,19 kr.
mindre end foregående år hvor underskuddet var på kr. 329.606,57, der er lavet
investeringer og anskaffelser bl.a.
Fanen er blevet renoveret pris. 5.000,00
Der er indkøbt computere til KIF's kasserer og kassereren hos banko. Pris: kr.
14.100,00
Der er indkøbt ny kopi maskine, samt farvepatroner for kr. 24.645,00
Der er invisteret yderligere kr. 9.802,00 i belysning til diskoteket, som blev
indkøbt i 2015.
Vi har derud over haft en drift udgift på Autodelen på kr. 17.025,36
Sidste år skulle vores forsikringer genforhandles, her får jeg mistanke om at vi ”
måske ” var dobbelt forsikret. Jeg tog fat i vores repræsentant i KIF til Hallens
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Beslutning

Pkt. 4

Uddybning
Refleksion

Beslutning
Pkt. 5

Uddybning
Refleksion

Beslutning

Bestyrelse, for at få tjekket op om min mistanke holdt stik. Det viste sig at det
gjorde den. Det viste sig at de forsikringer KIF havde ikke var gennemgået i mange
herrens år, så det blev der taget fat i. I dag ligger alle forsikringer under Hallens
Bestyrelse og med en årlig samlet forsikring betaling på kr. 57.000,00. Der er lavet
den aftale med hallen at KIF betaler kr. 10.000,00 som dækker løsøre forsikringen,
nu hvor KIF ikke længere selv har forsikringer, da vi er dækket under hallen. Det
har givet en besparelse for KIF på ca. kr. 5000,00 årligt.
Loppemidler
Støtterne havde en rigtig flot omsætning til loppemarked, det betyder at de
indsatte 190.000 kr. på KIF’s konto, som så er fordelt således
Bylauget : 15.000,00
Hallen: 87.500,00
KIF: 87.500,00
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen uden bemærkninger.
Laila Madsen var glad for at høre at opstarten af esport ikke havde gjort det store
indhug i KIF’s formue.
Det var kort oppe at vende at Krolf nu er startet som egen forening.
Regnskab er vedlagt som Bilag 1 til dette referat.
Tilsluttede afdelinger aflægger beretning og regnskab.

Regnskab fra Skytterne
Skytterne er begyndt at udbyde jagttegn, dette er ved at blive en god succes.
Der blev klappet af regnskabet da man har haft et overskud i år på kr. 25003,82.
Der er i alt 210 medlemmer.
Laila roser regnskabet.
Martin Kramer læste op hvor mange medaljer man havde modtaget. Derefter
blev der klappet af Skytterne for det flotte resultat.
Regnskabet er vedlagt som Bilag 2.
Regnskab godkendt
Godkendelse af valg til aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelser

Alle Aktivitetsudvalg og Afdelingsbestyrelser skal have et udvalg
Brian Sabransky fortalte lidt om esport: 8 trænere og 2 hjælpetrænere. Der er en
fungerende udvalgsbestyrelse. Er i medlemstilgang.
Man er nu nødt til have træning alle ugens hverdage.
Alle børnepladser er optaget nu. Man maksimalt være 50 medlemmer, der er 38
medlemmer i dag.
Der er plads til flere voksen medlemmer. Dette er om torsdagen.
Man er ved at finde nogen der kan bruge maskinene om formiddagen, man er ved
at finde nogen foreninger eller andre der kan bruge maskinerne.
Udvalg er vedlagt som Bilag 5.
Alle udvalg blev godkendt
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Pkt. 6 Godkendelse af budget samt godkendelse af kontingentsatser for
aktiviteter og passive medlemmer

Uddybning
Refleksion

Beslutning

Pkt. 7

Uddybning
Refleksion

Beslutning

Pkt. 8

Uddybning

Refleksion

Iben Rasmussen gennemgår budget.
Iben gennemgik budgettet.
Allan Riemer bemærkede at der var en difference mellem regnskabet for 2018 til
budgettet for 2019 på over 70.000. Allan ville gerne have gennemgået
budgetterne for 2019 for at se hvad differencen bestod i.
Der forventes i budgettet et driftoverskud 2019 på ca. 12.000 kr.
Allan Riemer mener at der er sat for lidt af til småanskaffelser (kontonr. 2295)
hvis vi skal profilere KIF bedre. Det besluttes på Generalforsamlingen at der
sættes 100.000 kr. mere af til småanskaffelser, dette vil give et budgetteret
driftsunderskud på ca. 90.000 kr.
Budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen. Budgettet er vedlagt som Bilag
3 til dette referat.

Indkomne forslag

Der er kommet en ansøgning fra en forening der gerne vil tilknyttes KIF (Elite
rulleskøjter). Det er ART, med Thomas Nørgård i spidsen.
Luise fortæller at der er kommet en officiel ansøgning. Luise spørger
Generalforsamlingen om vi skal optage foreningen.
Laila spørger om gulvet ikke kan tage skade af rulleskøjteløb, bestyrelsen bedes
om at tage dette med til Hallens Bestyrelse.
Ansøgningen er vedlagt som Bilag 4.
Det besluttes at optage ART i KIF.

Valg af Bestyrelsesmedlemmer

4 Bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Stine Modtager genvalg
Iben Modtager genvalg
Nina Modtager ikke genvalg
Teddi Modtager genvalg
Lars fra Skytterne vil gerne stille op som Bestyrelsesmedlem i KIF. Lars vil gerne
med i KIF da han mener at der ikke er nok samarbejde mellem foreningerne, bor i
Jyderup og er førtidspensionist.
Kitta vil også gerne stille op som Bestyrelsesmedlem. Hun vil gerne arbejde med
kommunikationen. Kitta går hjemme.
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Der er kamp valg.
Laila Madsen var stemmeoptæller.
Der var behov for i alt 4 Bestyrelsesmedlemmer.
Valget blev således:
Valg af Bestyrelsesmedlemmer
Navn
Stemmer
Iben
Kitta
Lars
Stine
Teddi

32
19
21
27
29

Ligeledes var der valg til suppleantposten til Bestyrelsen hvor der også var
kampvalg.
Laila Madsen var stemmeoptæller.
Valg af Suppleanter til Bestyrelsen
Navn Stemmer
Kitta
6
Nina
26

Der var i alt 32 deltagere til Generalforsamlingen
Suppleanter i Bestyrelsen er nu:
Nina og Jesper
Beslutning

Pkt. 9

Uddybning
Refleksion

Efter stemmeoptællingen blev de med grønt markerede felter ovenfor valgt ind i
Bestyrelsen da de havde stemmeflertal.

Eventuelt

Alice er lidt ked af hun ikke havde hørt hvorfor der ikke er en opvisning. Stine
fortæller at der kun var Krummerne samt M&T i Gymnastikafdelingen. Derfor blev
det besluttet i KIF’s bestyrelse at man ikke ville afholde en Gymnastikopvisning i
år. Stine fortæller at man ikke kunne lave en festdag ud af det da der ikke var
flere hold aktive.
Alice oplyser derudover at hun vil stoppe som træner indenfor det næste år, hun
opfordrer så til at der er en anden der kan overtage hendes træner job.
Allan Riemer er ligeledes ked af at der ikke var opvisning, Allan oplyser at
Skytterne kunne møde op og viser deres medaljer.
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Skytterne oplyser at man nu kan tilbyde følgende:
Jagthorns undervisning
Jagthunde undervisning
Jagttegns undervisning
Brian Sabransky oplyser at esport i uge 43 26. oktober 2019 vil have et LAN Party i
samarbejde med DGI og en del andre foreninger i Vestsjælland i Knabstrup
Hallen. Brian opfordrer til at man melder sig som frivillig til dette arrangement.
Allan Riemer spørger om hvorfor der ikke skydes med Bue om sommeren. Jannie
Riemer oplyser at da man ikke har et 4 meter højt pilefang kan man ikke skyde
udvendigt da dette skal være sat op for at man må skyde udenfor. Jannie oplyser
at man f.eks. godt kan bruge Big Baller beklædt med fangnet til pile.
Søren Harboe Rasmussen spørger om hvad der skal til for at få udvidet
bueskydning i KIF. Janni Riemer oplyser at man ved et tilskud på ca. 40.000 kr. kan
købe udstyr m.m. således at jagttegnsbue kan skydes udenfor. Janni oplyser at
man nu kun kan skyde med ca. 10 skytter af gangen pga. sikkerheden i Hallen
mens man skyder.
Beslutning

Godkendelse af referat fra ordstyrer:
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