Knabstrup IF Bestyrelsesmøde d. 1/11 2021
Referat

1). Fremmødte
Thomas Nørgaard, Eline Bruun, Kitta Pedersen, Iben Rasmussen, Jack Sigismund, Niels Henrik Knudsen,
Rasmus Riis, Allan Riemer og Anders Lindegaard.

2). Referent
Anders Lindegaard

3). Ordstyrer.
Rasmus Riis

4). Godkendelse af referat fra sidst.
Referatet er godkendt.

5).
Mathias som er konsulent fra DGI, er på besøg han er kommet for at give en orientering om brugen af de
forskellige værktøjer til digitalisering.
Mathias fortæller han i DGI’s foreningsdata kunne se at Knabstrup IF er gået tilbage i medlemstal de sidste
år, hvorfor?
Snakken går på, hvordan vi som forening kan tiltrække nye medlemmer.
Medlemsstyrings system, hvilken er bedst? Klubmodul (medlemsstyrings system) er det som KIF anvender
nu, og dette er ikke det optimale valg, hvilket Mathias bekræftede.
Mathias vil fremsende tre forskellige forslag til et nyt medlemssystem, som passer til det behov, som KIF
har.

6).
nyt fra.
Formanden:
Bestyrelsen blev orienteret om hallens bestyrelses beslutning, om at ophøre samarbejdet med
halinspektøren med øjeblikkelig virkning, grundet samarbejdsvanskeligheder.
Næstformand:
Esport starter op igen fra på torsdag.
Alt udstyr virker.
Rasmus og Nicki starter det i samarbejde.
Rasmus vil fremadrettet være tovholder/koordinator på Esport.
På sigt vil der være åbent tre dage om ugen.
Jack Sigismund vil starte et CS hold op.

Hallen:
Hallen har indstillet samarbejdet med halinspektøren.
Der arbejdes på at finde en ny løsning. Evt. som deltidsstilling.
Der vil blive indkøbt en dør med automat åben/luk.

Støtterne:
Intet nyt.

Skytteforeningen:
Banen ser ud til at kunne holde, efter der er lavet forbedringer af bagvæggen.
Skytteforeningen har fået lave en fast vagtplan.
Skytteforeningen har fået oprettet et cirkelholds træning,
Rasmus får oprettet det som hold på klubmodul, prisen vil være 400.- halvårligt.
Andes vil indgå i vagtskema, når SKV 3 foreligger.
Medlemstal er på frem igen, efter Corona pausen.
Skydning for skoleelever starter op igen.

Eventgruppen:
Projektet angående kræftramte børn,
Kitta fortæller at Eventgruppen afventer en godkendelse fra Sct. Lucas stiftelsen.

Bueskytterne:
Skal rekruttere nye medlemmer, både med omdeling og uddeling af flyers.
Der er pause de næste tre uger.
Der vil også på sigt blive lavet jagt baner.

Klager:
Der har været en klage over en træner, den er blevet sagsbehandlet i bestyrelsen.

7).
Opfølgning af sager fra sidst.
Der står et Tv på kontoret, som Allan har fremskaffet, Rasmus vil se på om det kan bruget som infoskræm.
Lyd/lysanlæg sættet på stand by, indtil der er styr på det eksisterende anlæg.
Lego sættes også på stand by.
Minibus, der skal udarbejdes et komplet regnskab.
Kitta har fundet ud af at DGI tilbyder førstehjælp.

8).
Økonomi:
Foreningskonto: 261,500. Bufferkonto: 65.600.Afventer regning på de nye skabe.
Banko indkøber nye trøjer.

9).
Loppemarked:
Der er 147 frivillige tilmeldte til loppemarked.
Allan foreslår at de penge der kommer ind ved det forestående loppemarked, ikke vil blive øremærket som
vanligt, begrundelsen for dette er at der skal renoveres en hel del i hallen.
Hallen skal lave en liste over rækkefølgen i prioritet.
Bestyrelsen er enige om at det er en god ide.

10).
Hundeklub?
Boxerklubben vil gerne til Knabstrup, og de vil gerne optages i KIF.
Bestyrelsen vedtager enigt at de er velkomne hos KIF.
Kontingentet vil blive: Passivt frem til marts måned.

11).
Lys i forhallen:
Skift af alle pære i forhallen, samt sættet nye spot på de nye giner. Prisen vil være ca. 3-4 tusind kroner
Bestyrelsen vedtager enigt at sætte det i gang.

12).
Nyt fra RC-centret:
Flyverne forlader KIF, da de ikke kan få flyvetider nok.
Holbæk kommune har grundet naboklager, valgt at reducere voldsomt i det tidsrum som flyverne ellers
havde til deres rådighed.
Flyverne tager deres indskud på 50.000 med sig.
Der er og skal afholdes flere møder med Holbæk kommune, der er ifølge Allan flere fejlbehæftede
rapporter, bla. ”Søen” som er et overflade Basin, det har ikke har den rigtige status.

13).
Dansesalen:
Der er blevet spartlet, og der efterlyses hjælp til at få det sidste arbejde gjort færdigt.
Der er et ønske om at få lavet ventilations huller, for der ikke dannes overtryk i dansesalen.

14).
Ansvarsposter i bestyrelsen:
Iben sender liste over ansvarsposter, vi sagsbehandler punktet på næste møde.

15).
Sociale medier/hjemmeside:
Der mangler info fra bueskytterne
Der mangler også det sidste fra Kitta.
Der bliver lavet en opdateret trænerliste til hjemmesiden.

16).
Eventuelt.
1. Der mangler to frivillige til at betjene tombolaen, til weekendens loppemarked.
2. Iben fratræder posten med regnskabet pr. 1/1 2022
3. Iben har fået ny kontrakt og kan derfor ikke varetage opgaven længere.

16A).
Næste møde: Bliver d. 29/11 KL 17.30 med spisning.

16B).
Første møde i 2022 bliver d. 10/1 2022.

Too do liste.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rasmus ordner infoskræm.
Anders, Rasmus og Thomas ser på det lydanlæg i hallen.
Thomas laver et regnestykke til Minibus.
Eline tager kontakt til fritidsportalen. Ang. Booking.
Allan står for slåning af græsset til Boxerklubben.
Rasmus er tovholder på lys i forhallen.
Thomas samler frivillige til at lave dansesal færdig.
Rasmus laver en opdateret trænerliste, samt lægge den på hjemmesiden.
Jack, Kitta og Thomas undersøger om de kan finde en regnskabskyndig afløser for Ibens
arbejdsopgaver.

