Bestyrelsesmøde i KIF mandag d. 07.05.2018
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Dagsorden
1. De punkter vi overførte fra sidste møde skal på først
Uddybning

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Refleksion

2.
3.
4.

5.

Forårsopvisningen. Rep af fanen – indlæg ved Claus
Årshjul for KIF
Beklædning af Besyrelsen – indlæg ved Iben
Ny printer – orientering
Liste over æresmedlemmer – hvorledes fremskaffes den ?
Claus har afleveret fanen for rep. Den vil koste 4000 kr. + moms at få lavet. Det
nævnes at Fanen skal med til begravelser af Æresmedlemmer.
Punktet overføres til næste møde da der ikke er sket noget oplyser Stine
Det tales om hvilken form for beklædning vi så skal have. Teddi taler med Tilde om
tryk og trøjer. Det aftales at vi bestiller nogle trøjer når sæsonen starter igen.
Luise foreslår at vi får vores eget maildomæne således at vi kan følge
mailhistorikken. Det aftales at vi kan få Klubmodulet herud og fortælle om
maildelen af Klubmodulet samt i det hele taget gennemgå Klubmodulet. Printeren
er installeret og er klar således at vi kan bruge den.
Jesper har en liste over de Æresmedlemmer der er i KIF. Han fremskaffer den. Teddi
foreslog at der laves en glastavle med deres navne på.

Beslutning
2. Tilskud til udvalg
Uddybning Oplæg ved Brigitte
Jeg vil meget gerne have en god snak i bestyrelse om, hvordan i fremover løser problemet og
hvordan vi skal gøre det synligt, at for at være med i vores forening og få tilskud, skal man yde en
indsats.
Det samme gælder de unge i klubben, de skal yde et stykke arbejde, for at få de goder vi tilbyder
dem.

Refleksion

Beslutning

Brigitte fortæller at hun har talt med flere der siger at de blot ikke har hørt noget så derfor
har de ikke meldt sig til noget. Brigitte oplyser at man før i tiden skulle yde noget for at få
penge fra foreningen. Brigitte er skuffet over at der ikke er flere der melder sig og yder en
indsats. Stine reflekterer over det og siger det måske ikke er alle der brænder for tingene.
Det snakkes om hvad vi kan gøre for at få flere med til fælles aktiviteterne.
Det aftales at vi taler om det til Nytårskuren og få trænere m.m. til at melde sig fremover

3. Hal og kiosk
Uddybning Oplæg ved Michael
1. Priser i hallen på øl og vand er for høje (kan man gør som medlemmer af KIF får det til laver
pris?)
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2. Maden i ”kiosken” man kan køb er for dårlig, smager ikke godt og for lidt udvalg og gerne
3.
4.
5.
6.

7.
Refleksion

nogle nye produkter fx. Kan man lave en super sund og nem Mini frost pizza og tostet evt.
Udvalg af varer i Kiosken er for få og man kan gør beder valg af produkter.
Der må gerne være noget sundt og grønt tilbud man kan købe i ”kiosken”
Kiosken har åben muligheder samme med aktiviteter .. så der er mulighed for at køb ind
eller så skal der være mulighed for aktivitet selv at medbring/indkøb til en god pris.
Der er en del jeg har hørt der stoppe i KIF fordi de ikke får en gode træning så kan man
opstille nogle rammer for aktivitet hvor man skal have det beskrevet til bestyrelsen før man
kan få love til at start en aktivitet så vi har mulighed for at alle aktiveret er holdbare og
sikker og der ligger en plan og mål for dem.
Vi har 2 træner der gerne vil lave et inde døres fodbold hold, lige pt tager de til Mørkøv
med 3 unge mennesker for at spille der ude.. men hvorfor ikke gør det her i knabstrup ?

Teddi oplyser at der er sunde alternativer i Kiosken desværre er de bare ikke altid så
synlige i kiosken. Det foreslås at Michael går i dialog med Annmari om maden. Det kunne
også være skiltning af varerne i Kiosken med de sunde alternativer. Der er en længere snak
om mad hvorhenne i Hallen og hvad Restauratøren har af område hvor det gælder.
Michael vil vende tilbage til sine e-sport medlemmer med forslag til mad i Kiosken.
Vedr. pkt. 6. I dag starter en aktivitet blot op men nu bedes de unge om at lave en plan for
videre aktivitet. Stine oplyser at der er en app til Klubmodulet som kan anvendes til at råbe
dem op der er på holdet således at der ikke er ”Gratister” på holdene.
Pkt. 7: Find nogle flere så laves der et hold.

Beslutning

4. Drøftelse omkring indkøb af PC’ere
Uddybning Der er pt. to henvendelse omkring indkøb af pc’ere – vi skal i bestyrelsen have en
forventningsafstemning omkring behovet for dette.
Refleksion Vi snakker om hvad gør vi med PC’ere fremover. Den laptop vi har i dag er at den står til
rådighed for alle der måtte have brug for en PC til KIF’s arbejde.
Beslutning Der er enighed om at der skal indkøbes en laptop til Kasseren. Når denne overleveres til
kasseren underskrives en Tro og Love erklæring om at Kasseren ikke må anvende den til
andet end regnskab. Banko folket skal anvende laptop KIF har i forvejen. Vilmdata skal give
den en overhaling for at få den up-to-date. Der laves en strimmel at sætte på den med
teksten: Laptop skal forefindes på kontoret hver tirsdag mellem 16:30 og 23 til Banko.
Det aftales at Claus bestiller 1 stk. laptop hos Vilmdata og får givet den gamle en brush up.

5. SKVULP
Uddybning Har vi en plan for deltagelsen?
Refleksion Der mangler nogen fra e-sport, bueskydning, flyerne – frivillige i det hele taget.
Beslutning

Det besluttes at deltage i Skvulp i år. Jørgen udarbejder vagtplan tirsdag

6. Esport status
Uddybning Hvor langt er Michael – der sker i hvert tilfælde noget hele tiden
Refleksion Michael oplyser at der blevet sponsoreret router etc. Af en lokal. Der er en del frivillige
allerede nu. Man vil starte en Mindcraftserver op selv. Michael er ved at lægge en plan for
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hvorledes man skal tage imod nye spillere og træne dem. Der er et samarbejde med JGK
(Jægerkorpset) om at lave et LAN arrangement sidst på sommeren i Hallen. Michael er ved
at finde medlemmer der kan melde sig ind i foreningen online. Der er ved at blive sendt
forespørgsler ud på HW til forskellige firmaer. Der holdes koordinationsmøder for
videreudvikling mellem frivillige og trænere. Mht. fiber har der også været møde med
Hallen.
Der har været møde med Fibia: Gravearbejde 25.000 kr. og månedligt abonnement på 995
kr. for forbindelsen. KIF vil gerne dække udgiften for gravearbejdet.
Beslutning

7. Opstart af Memento Mori sport
Uddybning Brigitte: Der skal laves en arena for indhegning for sporten. Det er en kampsport forstået
således at de kæmper som gamle riddere. De vil gerne lave stævner i Hallen. Brigitte har
fundet en ung fyr her i byen der vil starte sporten op her i Knabstrup. De skal selv sørge for
deres egne forsikringer. Brigitte vil snakke med dem om at komme med på Skvulp. De
kommer også til Sommercampen.
Refleksion
Beslutning

8. Knabstrupperen
Uddybning Hvad er indtrykket af den sidste nye version – blandt bestyrelsens medlemmer?
Vi skal have indarbejdet bestyrelsens værdier
Refleksion Alle er enige om at det er et flot nummer af Knabstrupperen. Vi er meget positive.
Beslutning

9. Nyt fra Hallen
Uddybning Der kommer nyt lydanlæg til Hallen, dette kan Banko også anvende.
Der er bevilliget penge til ny asfalt af lopperne.
Der kommer ny dør i kælderen.
Der er tvivl om printeren der anvendes af Hallen og KIF, hvad er det for en. Peter mener
ikke at den tilhører Hallen/KIF da det blot er en desktop printer.
Refleksion
Beslutning

10. Regnskabstallene fra Kassereren
Uddybning KIF’s økonomi på nuværende tidspunkt.
Refleksion 140.523, 89 er der i kassen. På pluskontoen er der 467.772,07
Beslutning
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11. Evt.
Uddybning Heidi stopper Linedans da hun starter i Mørkøv. I stedet starter Maria Linedans op i KIF
næste år. Vi får nogle informationer om Maria.
Michael vil gerne have flere undersider til vores hjemmeside.
Jesper oplyser at DGI’s årsmøde gik godt. Der var et lille underskud i DGI men alt blev
godkendt. Der er kommet mange nye medlemmer i det sidste år i DGI Vestsjælland. DGI og
DIF har en fælles pulje hvor der kan søges penge i til nye aktiviteter. Jesper fik mødt den
nye formand, det er han meget tilfreds med.
Jesper har delt 31 gavekort ud til Konfirmander på et års kontingent.
Der er delt 2 nåle ud til æresmedlemmer i Banko: Niels Ole og Erik Jensen. De fik ligeledes
en buket blomster.
Michael spørger om der er noget nyt vedr. Trænerne og Mentor ordning. Dette bliver taget
op på trænermødet 27. maj.
Teddi oplyser at han ikke er kommet længere med vandreturene som han skulle tale med
Knabstrup Hovedgård om.
Refleksion
Beslutning

Punkter til næste gang:

Knabstrupperen og Bestyrelsens værdier.
Bestyrelsens kontor
Opgavefordeling
Generelt punkt fremover: Regnskabstal fra Kasseren

Næste møde afholdes

18.juni 2018 kl.19
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