Bestyrelsesmøde i KIF mandag d. 11. december 2017
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1. IT strategi i KIF
Uddybning En henvendelse fra Martin Jensen om manglende oplysninger på hjemmesiden.
Refleksion Der har været en henvendelse fra Martin Jensen hvor han oplyser at man ikke kan sende
mails til bl.a. Bestyrelsen. Derudover har det ikke været muligt at se referater fra
Bestyrelsesmøderne. Stine har i dag testet fællesadresserne og de ser ud til at fungere.
Stine er ligeledes ved at lægge alle referaterne op. Lone Jørgensen vil komme med en
beskrivelse der dækker både Støtterne og Lopperne. Bestyrelsen snakker om hvorledes KIF
strategi skal være fremover mht. kommunikation. Stine vil spørge Klubmodulet om man
kan lave en newsfeed mellem Facebook på Klubmodulet således at begge platforme er
opdateret samtidig. Klubmodulet som sådan fungerer som det skal, data skal blot
opdateres.
Beslutning Bestyrelsen vil meget gerne modtage indlæg fra de forskellige udvalg til hjemmesiden.
2. Nytårskur
Uddybning Skal vi holde nytårskur igen, og hvad skal vi holde workshop om?
Refleksion Ja, Visioner/mål for KIF, frivillig politik for KIF, nye tiltag i KIF.
Beslutning Vi holder Nytårskur søndag den 21. januar kl.10 til 14. Stine skriver til alle trænerne

3. Siden sidst
Uddybning Orientering fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer
Refleksion Iben: Store KUK har været på Julemarked og har solgt kalendere. Derudover har de fået Tshirts således at man kunne have dem på når der blev solgt kalendere. Der kommer rigtig
mange fra de omkringliggende byer, dejligt. Det går godt i KUK, der er en god stemning
børnene imellem. Der kan godt bruges flere frivillige. Skabene bliver samlet nu og lyset
lavet. Lyset vil naturligvis blive synet af en autoriseret el-installatør når det er færdigt. Der
bliver også sat røgalarmer op.
Bent: Forhæng der skulle investeres i til Hallen til Airsoft kan godkendes af Politiet. Dette
kræver at bane m.m. er sat op når Politiet kommer og godkender som det altid vil stå. Der
findes 2 slags godkendelser, 1 hvor man godkender rammerne og 1 hvor man godkender
selve banen. Vi går efter den første slags godkendelse. Det gardin der blev snakket om på
forrige Bestyrelsesmøde kan gøres væsentligt billigere ved at indkøbe det stof som DGI
anbefaler. Dette vil også være forhåndsgodkendt til formålet. Skytterne mangler snart
våben og Ammunikationsskabe, dette er man ved at finde.
Jørgen: Roll Ups til hjemmesiden er bestilt hos Tilde.
Jannie: Har brugt meget tid på gardinet, se under Bent. Det gardin Bueskytterne bruger kan
faktisk også bruges af Airsoft. Det undersøges om vi kan gøre dette. Der er juleafslutning på
lørdag for Bueskytterne.
Jesper: Hallens forpagtningsaftale er glædeligvis ved at være på plads. Vedr.
Knabstrup’eren har Jesper fået kontaktoplysningerne for vores nok nye annonce ansvarlige
og har talt med hende. Jesper oplyser at han ikke genopstiller som formand for KIF til marts
da han ikke mener at han kan levere det han skal som formand men vil gerne fortsætte
som menigt Bestyrelsesmedlem.
Jannie: Jannie ønsker også at trække sig som næstformand, dette har intet med Jespers
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beslutning at gøre. Hun vil sandsynligvis også gerne fortsætte som menigt medlem.
Laila(Støtterne): Årets overskud er opgjort til 175.000 kr. til KIF.
Beslutning

4.
Uddybning Diverse
Refleksion Bent Hansen er midlertidig trådt ind i Bestyrelsen i stedet for John for Skytterne pga.
arbejdspres.
Beslutning

5.
Uddybning
Refleksion
Beslutning

6. Evt.
Uddybning Opfølgning på opgaver. Næste møde.
Hvilke andre igangværende opgaver har vi?
Kørselsgodtgørelse, trænergodtgørelse mm. fælles for KIF
Frivilligpolitik
Ansvarlig: Jesper
Kommunikationsstrategi
Ansvarlig: Jesper
Folder: Velkommen til foreningen.
Ansvarlig: Jesper
Knabstrup IF, værdigrundlag.
Ansvarlig: Jesper
Forenings udviklings samtale.
Ansvarlig: Jesper

Refleksion
Beslutning

7. Næste møde afholdes
Tirsdag den 9. januar kl. 19.
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