Bestyrelsesmøde i KIF onsdag d. 7. februar 2018
Tilstede
Fraværende

Bent
Nina

Jesper
Iben

Stine
Jannie

Brigitte René

Jørgen

1. Ny formand
Uddybning Kandidater til ny formand præsenteres
Refleksion Til stede som nye kandidater var: Luise Due, Claus Peitersen, Michael Amdisen.
Michael, Claus og Luise præsenterede sig selv.
Jesper fortalt lidt om hvorledes KIF har Bestyrelsesmedlemmer i Hallens Bestyrelse og om
fordelingen af midlerne fra Støtteforeningen og Loppetorvet. Der blev snakket lidt om
Bestyrelsesarbejdet hvilket ikke skræmte nogen af de fremmødte.
Beslutning
2. Generalforsamling
Uddybning Vedtægtsændringer, hvem er på valg mm.
Refleksion Stine oplyser at det er Generalforsamlingen der på nuværende tidspunkt vælger formand,
næstformand og kasserer. I stedet foreslår Stine at der i stedet skrives i vedtægterne at
Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen og konstituerer sig på næstkommende
bestyrelsesmøde. Der skal rettes igennem i vedtægterne inden forslag forelægges.
Der tales om hvad dette har af konsekvenser på sigt.
Det besluttes at disse vedtægtsændringer skal med til afstemning på Generalforsamlingen.

Beslutning

På Valg: Jesper (Genopstiller som almindeligt medlem eller suppleant), René (Genopstiller
ikke), Jørgen (Genopstiller), Jannie træder ud af bestyrelsen.
Dette behandles videre på næste Bestyrelsesmøde.

3. Forårsopvisning
Uddybning Hvordan følger vi op på sidste års velafviklede opvisning og kan vi gøre det endnu bedre? Kort
punkt om der skal sættes noget i gang nu. Punktet udskydes til næste møde for dybere debat.

Refleksion
Beslutning

Afholdes 25. marts. Der skal klargøres en folder til uddeling til opvisning – default folder
også til Skvulp. Der skal findes ud af hvilke hold der vil være til folderen.
Stine indkalder til et møde med trænerne for at høre hvad der skal med til opvisningen.

4. Ansøgninger
Uddybning KUK søger ca. 3500,- til indkøb af lys.
MTV-dans ønsker at få sat spejle op i hallen, og har fundet nogen der kan klappes sammen når de
ikke bruges. Pris for 2 stk. 15.000,Fordeling af Loppepenge.

Refleksion
Beslutning

1 spejl koster 16243,- Umiddelbart lyder det lidt dyrt, Bestyrelsen vil gerne udfordre prisen
og høre om der kan findes alternativer.
Bestyrelsen beslutter at bevilge 6000,- til indkøb af lys men så skal der indkøbes 2
projektorer.
Bestyrelsen beslutter at fordele Loppepengene således efter Støtteforeningens indstilling:
KUK
1.000 kr. (til budgettet)
Knabstrup Kulturformidling 1.000 kr.
Knabstrup Bylaug
15.000 kr.
Knabstrup hallen
79.000 kr.

Referent: Jørgen
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5. Nytårskur og siden sidst
Uddybning Evaluering
Refleksion Jespers indtryk var at det gik forrygende og de unge der var fremmødt var meget aktive.
Der var 29 fremmødte til spisningen og efterfølgende debat. Der mangler opfølgning.
Beslutning Det besluttes at tage det med på næste Bestyrelsesmøde.

6. Computer til Knabstrupperen
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Tilde bruger pt. egen computer, som er ved at være forældet til opgaven. Hvordan stiller
vi os i forhold til det?
Tilde skal bruge en ny laptop til redigering af Knabstrup’eren.
Bestyrelsen beslutter at vi er positive over for ideen, Jesper kontakter Tilde.

7. E-sport
Uddybning Ideen er på bordet, der er en tovholder. Hvordan kommer vi videre?
Refleksion Michael Amdisen er til stede da han gerne vil starte e-Sport op i KIF. Michael har lavet en
præsentation og præsenterede e-sport for bestyrelsen. Michael har bl.a. været
verdensmester i et First Person Shooter spil. Målgruppen er fra 13 år og opefter. Michael
er ved at søge fonde for at finde pengene der skal bruges. Der skal bruges mellem 400.000
og 800.000 kr. for at starte op med 10 Gamer PC’ere. Vi har lokalet til at starte dette op.
Michael har en del kontakter blandt de nutidige e-sport hold. Maskinerne vil også kunne
anvendes til f.eks. programmering eller andre IT aktiviter.
Michael vil også kigge efter evt. andre der kan være med i et udvalg.
Beslutning Bestyrelsen beslutter at Michael fortsætter med sine planer og får budgettet på plads.
Bestyrelsen er meget positiv overfor e-sport aktiviteten og ønsker at fortsætte.

8. Fotografier af bestyrelse, trænere mm

Uddybning Stine har fået en pris fra en lokal fotograf på 250 kr./person, samt opstartsgebyr, mv.
Refleksion Bestyrelsen synes dette er for dyrt til formålet.
Beslutning Fotografen droppes. I stedet vil Stine tage billederne og holde styr på hvem der er taget
billeder af. Michael vil gerne redigere billederne.

9. Siden sidst
Uddybning Brigitte oplyser at lyset i kælderen endelig er igangsat
Refleksion
Beslutning

10. Skvulp
Uddybning Intet Skydetelt, Telt godkendelse certificat?
Refleksion
Beslutning Jørgen undersøger vedr. certificat for telt hos Skvulp. Jørgen finder ud af hvad en stor
ballon koster inkl. det hele.

11. Evt.
Uddybning Opfølgning på opgaver. Næste møde.
Referent: Jørgen
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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

12.Næste møde afholdes
Torsdag 1. marts kl. 19
Pkt. til næste møde:

Referent: Jørgen

Vedtægtsændringer
Forårsopvisning
Nytårskur
Persondataoplysninger fra 25. maj
E-sport opdatering
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