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1. Siden sidst
Uddybning
Refleksion

Orientering fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer

Nina
Kæmper stadig med Coop vedr. Bankoafregning – se tidligere referater, sagen er
ikke blevet overleveret internt i Coop da vedkommende Nina har snakket med er
blevet fyret. Så nu starter det forfra igen… Coop vil forsøge at se på sagen igen,
rykkergebyr *2 samt renter for udlæg er blevet tilbageført igen af Coop. Det lader
til at man hos Coop har lukket den konto som KIF har betalt til. Nina forsøger at
køre den i mål.
Iben
Nordea er bagefter med at få åbnet så Iben kan få adgang til KIF’s konto, det har
foreløbig taget 5 måneder og Iben har stadig ikke adgang. Iben har lavet aftale
med Nordea om at det skal gå i orden i denne uge – Iben følger op.
Er stadig i gang med at gøre lokalerne klar til KUK, der males og syes på livet løs.
Der er indkøbt en symaskine, bordfodbold m.m. Der er skaffet reoler fra
Lopperne. Der er kommet endnu en frivillig til at hjælpe med KUK, dejligt.
Laila
Fortæller at man havde en god tur til BonBonLand med 41 børn og 6 voksne. Der
var fripladser til SommerCamp også, 4-5 stykker. Støtterne er klar til Byfesten
lørdag.
Stine
Har lavet klubmodul og fået flyttet den gamle hjemmeside til den nye
hjemmeside. Maildelen fungerer desværre ikke helt endnu, det ser Stine på.
Cirkel Træning kommer til at fortsætte i den nye sæson.
Jesper
Oplyser at Jernløse Badminton mangler baner da der har været brand i Hallen, de
får derfor onsdag aften til badminton. Der vil dog være motionsbadminton
torsdag aften 20-21.
Knabstrupperen er blevet udsat da Thilde har født og derfor ikke kan sætte den
op.
Haltiderne er på plads nu.
Jesper oplyser at der kommer et referat fra et evalueringsmøde der har været for
Fox Festivalen.
Der har været møde vedr. det nye Skyttecenter i Knabstrup. Det var meget
spændende, der blev fremlagt 3 løsningsforslag som alle blev forkastet hver for
sig. Idegruppen vil gå tilbage og lave nogle flere løsningsforslag efter god feed
back fra mødet. Jesper fortalte om de planer der er nu, det bliver en totalløsning
for hele området inkl. Hallen.
På det grønne område er man nu ved at lave søen nu, der planeres ud i morgen.
Forpagtningsaftale for Hallen er også ved at være på plads nu.

Beslutning
Referent: Jørgen
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2. Byfest
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Opstilling af telt og bemanding af informationsstand 9-12
Jesper henter teltet fredag aften i Hallen.
Jesper vil stå i Info Standen, vi andre vil hjælpe så godt vi kan.
Der laves et løb af Jesper på 2,5 km. der skal løbes igennem 2 gange.
Teltet sættes op kl. 7. Jannie, Jesper og Jørgen mødes ved Stationen kl. 7 og
sætter teltet op.

3. Musikanlæg
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Indkøb af transportabelt musikanlæg til dans og gymnastik ca. 6.000,Stine har fundet en soundbox i Hifi Klubben til 5.500 kr. som kan anvendes både
inde og ude.
Bestyrelsen beslutter at man indkøber den omtalte soundbox.

4. Hjemmeside
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Jørgen savner indhold fra bl.a. banko, lopper, støtter, referater
Det snakkes om at få oprettet et punkt på hjemmesiden hvor referater etc.
Lægges, en slags ”Om KIF”. Stine får flyttet de nævnte punkter over på den nye
side.
Stine vil opdatere hjemmesiden og tjekker op på at mobilversionen af
hjemmesiden ser anderledes ud på mobiltelefon end på PC.

5. Kræmmermarked
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Bemanding. Hvem skal involveres?
Jesper oplyser at der er 10 vagter i alt á 2 timer med 2 mand: 2 vagter fredag, 4
lørdag, 4 søndag. Der meldes ud til udvalgene at de skal stille med frivillige til at
stå i KIF’s telt. Man vil forsøge at hyre folk til Byfesten på lørdag.
Vagtplan lægges på næste Bestyrelsesmøde så vidt muligt.

6. Redskabsbur
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Referent: Jørgen

Bur der kan aflåses til redskaber
Der skal laves et bur hvor man kan låse de forskellige redskaber inde og der kan
aflåses til rummene. Der er kommet et tilbud fra Betek på 49.600 kr. ex. Moms.
Det besluttes at hjemtage et alternativt tilbud. Der skal laves et bur, dette er
Bestyrelsen enig om. Jesper sørger for at finde en alternativ leverandør.
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7. Evt.
Uddybning

Opfølgning på opgaver. Næste møde.
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

8. Næste møde afholdes tirsdag den 5. september kl. 19:00.

Referent: Jørgen
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