Bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 9. januar 2018
Tilstede
Fraværende

Rene
Laila

Bent
Nina

Stine
Jannie

Iben

Brigitte Jesper

Jørgen

1. Nytårskur 21. januar kl. 10 - 14
Uddybning
Refleksion

Opgavefordeling. Menu.

Brigitte oplyser at der nok vil komme en del unge mennesker til Nytårskuren. Der skal
inddrages meget i grupperne.
Opgaverne fordeles således:
Visioner/mål for KIF: René, Jørgen (Hvordan forestiller KIF sig fremtiden ? levere ”Spirer” til
andre foreninger. Aktiviteter hvor vi ikke skal konkurrerer med de andre foreninger: Yoga,
skydning, bueskydning, Yoga, Airsoft)
Frivillig politik: Iben, Bent
Nye tiltag i KIF: Stine, Jesper
Det er muligt at vi kan få E-sport ind i foreningen da der bor en tidligere semiprofessionel
spiller.
Der vil blive serveret en brunchmenu som leveres af Hallen.

Beslutning
2. Ny formand
Uddybning
Forslag til ny formand. Løse udfordringen med næstformandsposten. Dato for generalforsamling.
Dato for Generalforsamling besluttes til at være den onsdag den 21. marts. Der vil være
Refleksion
spisning kl. 18 og Generalforsamling kl. 19. Der bliver lavet indkaldelse til Knabstrupperen
af Jesper inden deadline på fredag.
Der bliver talt om lidt om mulige emner.
Der tales om at nedsætte et ”Undersøgelsesudvalg for at finde en ny formand” bestående af
Brigitte, Stine m.fl.
Beslutning
Der søges efter ny formand, der er sandsynligvis fundet en næstformand.

3. Ny truck til Lopperne
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Torben Mortensen har fundet en brugt truck til 44.000 kr. Støtterne giver 25.000 kr. KIF
ansøges om 20.000 kr. til indkøb
Mail tilsendt fra Laila til Bestyrelsen.
Bestyrelsen beslutter at give de 20.000 kr. uden betænkning.

4. Hjemmeside
Uddybning
Refleksion

Hvad med manglende indlæg fra Støtterne
Stine har modtaget indlæg fra Støtterne i dag, det lægges op snarest. Jørgen har skrevet til
Tilde i dag for at få vores Roll-ups i mindre størrelse til at lægge på hjemmesiden. Der var
en lettere gennemgang af hvad vi kunne ønske os at lave om på hjemmesiden.

Beslutning

5. Skvulp
Uddybning
Refleksion

Referent: Jørgen

Skal vi deltage i år ? Køreplan iværksættes.
Jørgen forsøger at tage kontakt til Skvulp2018 for at få en stadeplads. Stine fremsender
gamle brochure fra Skvulp2017 således at vi få lavet et nyere genoptryk. Claus Peitersen
kontaktes for Bankeplade indlæg – er disse OK igen at lægge i brochurerne ? Stine sender
folderen som dokument til Jørgen der vil rette lidt i det.
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Beslutning

Det er enighed om at KIF deltager. Køreplan igangsættes.

6. Siden sidst
Uddybning
Reflektion

Orientering fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer

Jesper: Der er snakket om et ”Gamerrum” i Hallen, dette er stadig i idestadiet. Airsoft
forhæng er sendt til hjørne foreløbig pga. godkendelser.
Brigitte: Der skal tages kontakt til Stavnskær for godkendelse af installationerne.
Renè: Der skal sættes brandalarmer op i Klubben. René indkøber denne. René vil tage
kontakt til Beredskabsstyrelsen for at lave denne. Den ene flagstang er skæv og skal rettes
op. Jesper tager kontakt til flagstangsfirmaet igen.
Bent: Døren ind til Skytterne skal skummes med brandhæmmende skum.

Beslutning

7. Evt.
Uddybning

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

Reflektion
Beslutning

8. Næste møde afholdes onsdag den 7. februar.

Referent: Jørgen
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