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Valg af dirigent.

Dirigent vælges
Generalforsamlingen valgte Bjørn Ovensen
Formandens beretning.

KIF Formand Rasmus Riis

Formandsberetning Knabstrup Idrætsforening 2020/21
Jeg kom ind i bestyrelsen og blev konstitueret formand i august da ingen andre
ønskede posten. KIF er ikke nogen lille forening og jeg har skulle bruge min første
tid på at lære hvad der er op og ned. Det er stadig svært, når man er kommet ind fra
sidelinjen og ikke har været med i historikken.
Til at starte med lagde jeg mærke til at inaktive aktiviteter har været usynlige på
hjemmesiden og der har manglet en shop funktion, til hvis KIF skulle sælge eks. Tshirts har dette været bøvlet. Sider til aktiviteter og shop er nu på hjemmesiden, som
jeg stadig arbejder på. KIF skal vises frem også online.
Pt. stiller vi 184 aktive medlemmer på klubmodul, omkring 160 skytter, samt et stort
antal i Motion & Trivsel og ligeledes i Banko. Der er flere systemer og det er ikke
nemt for mig lige at opgøre hvor mange medlemmer KIF har, men vi er ikke en lille
forening. Der er pt. omkring 16 forskellige aktive udvalg og aktiviteter i foreningen.
Andre idrætsforeninger holder sig til én sportsgren, men her nyder vi godt af
stordriftsfordelene ved at samles og samarbejde på tværs. I andre haller er der flere
idrætsforeninger der kæmper om samme haltider, samt om haltider i andre haller,
med andre idrætsforeninger. Som sagt på sidste generalforsamling, er der stadig
udfordringer med kommunens bookingsystem. Det er en stor fordel ved KIF at dette
kan planlægges internt.
Fodbold er vokset fra et 8 mands hold i DGI til at vi igen også er tilmeldt DBU med
et 11 mands hold. Sidenhen har vi fået et damehold og nu prøver vi kræfter af med
et børnehold. Tak til Claus og Mia for drivkraften bag dette.
Art on Skates blev optaget under KIF ved sidste generalforsamling, hvor der bliver
trænet ihærdigt på op til landsholdsniveau. Der er for nuværende to hold, men det
kan være at der skal stiftes et hold mellem begynder og elite niveau. De er i hvert
fald utrættelige.
RC-banen er blevet asfalteret og et styretårn er blevet opført. Lige om lidt er der
også hegn om banen og der ventes kun godkendelse til at ibrugtage den.
HMFK har ikke kunne være ude at flyve så meget, men forhåbentligt flasker det sig
efter sommerferien, så vi kan se modelfly bag hallen til efteråret igen.
Det nye træningslokale på reposet mangler lige det sidste. Der er købt nye akustik
vinduer til ud mod hallen og resterende spartel- og malerarbejde håber vi at kunne få
frivillige kræfter til. Der er samtidig bevilget penge til et airconditionanlæg, da der
godt kan blive en anelse hedt om sommeren. Vi håber på at få det færdiggjort inden
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sæsonstart til september. Med hensyn til hvad der allerede er udført, vil jeg gerne
takke Jesper Holm for hans store arbejde med det.
Banko har været udfordret med nedlukning, men fik så skabt online banko. Ved
genåbningen i efteråret mindes jeg over 250 bankospillere en tirsdag, for at
fremmødt banko så blev lukket ned igen, ligesom alt andet. Til foråret stod
spillemyndighederne på trapperne og spurgte ind til vores online banko, da dette
egentligt hører under reglerne for online kasinospil. Efter en dialog fik vi dog
tilladelse til at afvikle online banko under vores lukkede forhold så længe corona
pandemien stadig satte en stopper for fremmødt bankospil. I samme omgang blev vi
opmærksomme på nogle skatteregler ved præmiebeløb over en vis størrelse, men
dette er der blevet taget hånd om og gøres rigtigt nu. Til den seneste genåbning stod
det klart at banko kunne genoptage fremmødte aktiviteter med flere hundrede
spillere, men det blev kort efter lukket ned af kulturministeriet. Det har ikke været
nemt at drive foreningsarbejde i denne tid og jeg vil gerne takke Claus, Jesper,
Helene og resten af de banko frivillige for den store indsats. Det har ikke været
nemt.
I foråret blev sidste nummer af Knabstrupperen udgivet, da redaktionen har ønsket
at videregive arbejdet. Vi har efterfølgende været på jagt efter nye redaktører og det
skal da også nævnes her på generalforsamlingen. Hvis nogen kunne have interesse,
må de hjertens gerne kontakte mig.
Sidste år blev jeg kontaktet af AD media, som gerne vil lave en reklamefilm om
KIF, hallen og området omkring os. Det er gratis for KIF, og de sørger for lokale
sponsor aftaler med virksomheder i området. De blev lidt forbløffet over hvor
mange aktiviteter vi har, kun fordi der nu ligger undersider til dem på vores
hjemmeside. De har samlet 24 sponsorer til videoen. Til september, når næste sæson
går i gang, har vi aftalt at de kommer fra jylland med filmhold og får lavet en
reklamefilm af vores aktiviteter og området. Det håber jeg kan spredes, vise hvor
mange muligheder vi har i KIF og tiltrække nye medlemmer til vores aktiviteter.
Beslutning

Pkt. 3

Uddybning
Refleksion

Beslutning

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen uden bemærkninger eller
spørgsmål.
Kassereren aflægger regnskab.

KIF Kasserer Iben Rasmussen aflægger regnskab og beretning
Fremsendes af Iben.
Iben beretter om omsætningen. Og omsætningen har været større end forventet.
Takket været banko.
Der har været en overforbrug på 969.444 kr., grundet der ikke har været bugetter,
så blandt andet er brugt på rc banene og tøj, ART og dansesalen.
Cirkeltræning har købt meget nyt.
Regnskabet blev godkendt
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Pkt. 4

Tilsluttede afdelinger aflægger beretning og regnskab.

Uddybning

Beretning fra Skytterne: Fremsendes af Martin Frandsen
Martin fortæller at skytteforeningen har været ramt af corona, så der har kun
været ca. 160 medlemmer.
Regnskab fra Skytterne: mdr. skydning, alle mesterskaber har været aflyst.
Skydebaner er blevet renoveret, ført med udsugning, der er også lavet nyt gulv, og
nyt kuglefang på hele endevæggen.
Nye virer på 15 m baner
Elektronisk baner.
Der har været et lille frafald af medlemmer ca. 8.
Der har været store udfordringer med eksternt firma til at håndtere regnskaber
mm.
Man har valgt at bruge kommunes regnskabsprogram i stedet.
Der er som følge af Corona været et væsenligt fald af indtægt på ammunition mm.

Refleksion
Beslutning

Regnskabet er vedlagt som Bilag 2.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5

Uddybning

Refleksion
Beslutning

Godkendelse af valg til aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelser

Fremlæggelse af KIFs eneste afdelingsbestyrelse.
Martin er gået af som formand og Thomas Hansen er tiltrådt.
Martin forsætter som menigt medlem, resten af bestyrelsen forsætter som hidtil.
Skytternes bestyrelse er vedlagt som Bilag 3
Skytternes bestyrelse blev godkendt

Pkt. 6 Godkendelse af budget samt godkendelse af kontingentsatser for
aktiviteter og passive medlemmer

Uddybning
Refleksion

Sæsonkontingent pr. år:
Cirkeltræning 600 kr.
Yoga 600 kr.
Bueskydning U18 400 kr.
Dans U18 400 kr.
Dansefitness 600 kr.
Krummerne 400 kr.
Art on skates 700 for øvet hold, 400 kr. for begynderhold. Opkræves halvårligt.
HFMK 150 kr. for børn og unge U25,300 kr. for voksne (+25)
Esport 1200 kr pr. halvår.
Klub 250 kr. per år
Fodbold 600 pr halvår.
Der skal stå beløb for hver enkelt aktivitet. Per sæson

Beslutning

Budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen. Budgettet bliver tilrettet.
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Pkt. 7

Optagelse af Frydendal Historiske Skyttelaug

Uddybning

Foreningen Frydendal Historiske Skyttelaug har ansøgt om optagelse i KIF.
Dette kræver en vedtægtsændring, da skytteforeningen ikke længere vil være
den eneste afdeling.
Se særskilt materiale.

Refleksion

Der har været en stigende interesse for historist skydning, og det nærmeste sted
der eller er ligger i København.
Der vil blive startet blødt op.
Der bliver spurgt om der er styr på formalia, samt hvor der skal skydes, der bliver
svaret at der kan skydes på skytteklubbens bane samt omkringliggende baner i
nærområdet.
Foreningen er i en opbygningsfase.
Der er afholdt stiftende generalforsamling, de afventer stadig cvr nummer.
Det blev besluttet at optage FHS som afdeling under KIF.

Beslutning
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Pkt. 8 Valg af 2-3 Bestyrelsesmedlemmer og evt. en suppleant

Uddybning

Iben, Lars, Stine og Teddi er på valg.
Ingen genopstiller.
Nina er på valg som suppleant, men
genopstiller heller ikke.
Allan Riemer, Jack Sigismund og Kitta
Pedersen stiller op.
Iben Rasmussen stiller op som
suppleant.
Der skal vælges 4 nye
Bestyrelsesmedlemmer, max. 6 nye
Bestyrelsesmedlemmer. Som blev valgt
er:
Allan Riemer
Jack Sigismund
Kitta Pedersen
Thomas Nørgaard

Reflection

Der var en kort præsentation af de opstillede til bestyrelsen.
Der blev sagt farvel til de medlemmer som ikke forsætter i KIFs bestyrelse.

Beslutning

Bestyrelsesmedlemmer som blev valgt er:
Allan Riemer
Jack Sigismund
Kitta Pedersen
Thomas Nørgaard
samt Suppleanten:
Iben Rasmussen
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Pkt. 9 Eventuelt

Uddybning
Årets KIF‘er i år blev: Helene Sabransky
Årets træner Blev: Claus Dyrting
Æresmedlem blev: Bent Hansen

Refleksion

Beslutning

Claus fra banko, er skuffet over at det ikke var Jesper fra banko der blev årets KIFer,
og på den baggrund melder Claus sig ud af banko pr. dags dato.
Der bliver forklaret at det var sådan stemmerne faldt ud, Claus påpeger at det er han
er uforstående at når en mand bidrager med over 500.000 kr. til foreningen ikke
bliver valgt.
Generalforsamlingen blev afsluttet med klapsalver.

Godkendelse af referat fra ordstyrer: Bjørn Ovesen
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