Knabstrup if bestyrelsesmøde 12/7-21
Referat
Fremmødte: Allan – Kitta – Jack – Niels Henrik – Iben – Helene ( støtterne )
1. Øl + Vand efter kampe betaler medlemmer selv. Alkohol høre ikke idrætten til. Medlemmer
over 18 år må gerne selv købe alkohol efter træning.
Der aftales med foreningen individuelt ved arrangementer i foreningen antal genstande der
må serveres på foreningens regning.
2. Kif er ikke informeret om sponsorater som er givet til fodbold. Der skal findes sponsorater
til træningstøj. Spillerne skal selv sørge for tape – støvler – benskinner og strømper til
træning, samt træningstøj. Kif står for kamp tøj – inkl. strømper – drikkedunke – bolde –
knæk is – målmands handsker og lægetaske.
Der skal laves budget på alle udvalg.
3. Ryste sammen dag i Kif for trænere og frivillige, vi invitere støtterne og skytterne (de
frivillige / Trænere som hver uge er på gulvet ). d. 8/8-21.
4. Online banko lukker ned da det ikke giver det overskud som forventet, der bevilliges ikke til
Licens pris ca. 65-70.000,00 årligt da vi ikke tænker det vil give flere spillere og da der skal
omsættes for rigtig meget før licensen alene er tjent hjem.
5. Bestyrelsesmail – der skal styr på alle mails – flere modtager ikke mails og vi har ikke noget
overblik over de frivillige og træner mails – Rasmus laver en oversigt over alle mails, samt
laver en træner mail ( fælles ) og en frivillig mail ( fælles ) til skriv fra foreningen, vi bruger
meget tid på at få fat i folk.
6. Allen sender skriv til Teddi vedr. Kamera + ekstra tilbehør som tilhøre Kif. Dette skal
leveres tilbage til foreningen og skal være på kontoret så alle kan låne det i foreningsregi.
7. Allan tager snak med Mette B. vedr. Knabstrupperen, denne har ligget stille i snart et år og
der brug for at få den i gang igen. Det en stor opgave, som kræver et team, så der ikke kun
sidder en mand med det hele. Der skal findes en som har lyst til at opsøge firmaer for at få
dem til at annoncere i vores blad – der skal ses på annonce priser, ligeledes skal der findes
en som skal samle matriale sammen fra div. Foreninger – skole – udvalg mv. samt lave
konkurancer.
Evt. Høre EUD – Buisness om det var noget for dem at lave selv knabstrupperen ( tildes
tidligere funktion ) da det er noget af deres pensum på uddannelsen Allan taler med Søren.
Den store opslagstavle skal ned og erstattes af en 65” skærm + USB stik, hvor alt info om
hvad der foregår i hallen tid og steder indkøbes.
Pris. Ca 4.000,00.
Der opsættes en opslagstavle til fri afbenyttelse i indgangs partiet hvor der skal dato på, da
der ofte ender med tingene hænger i meget lang tid.
Dansesal: Thomas er i gang – der er gang i ventilation – afventer status fra Jesper.
Træner skure istandsættes – Jack finder pris – der skal skiftes plader og det skal males.
8. Næste møde 2/8-21. kl. 19.00

