Knabstrup 15. september 2015
Bestyrelsesmøde afholdt i KIF 15. september 2015 i Knabstrup Hallen
Tilstede fra Bestyrelsen:
Formand
Jesper Holm
Næstformand
Janni Rimer
Kasserer
Nina Jensen
Brigitte Kjeldstrøm
Jørgen Oberlin Nielsen
Stine Hansen
Skytterne
Martin Kramer Frandsen
Krolf
Per Vanman

1. Siden sidst.
Orientering fra de enkelte medlemmer om hvad der er blevet arbejdet med siden sidst.
Status på ansvarsområder.
Jesper
Der har været møde i Hallens Bestyrelse. Man er ved at se på noget vedligeholdelse i privatboligen.
Elforbruget er faldet meget i Hallen.
Der har været møde i udvalget for de andre foreninger i området til Kræmmermarkedboden. Man har snakket
om årets aktiviter i Boden. Janni og Martin vil stå i boden på Kræmmermarked onsdag mellem 16 og 18.
Stine
Der har været bootcamp for Cirkeltræninginstruktørerne hvor man har fået en masse ideer der vil udmønte
sig i aktiviteter. Der kommet flere nye til og der er god søgning.
Nina
Der er ca. 125.000 kr. i kassen.
Brigitte
Der har været åbent hus. Brigitte har skrevet ud til flere af dem der var repræsenteret og de havde nogle
tanker omkring, der er ikke rigtig kommet noget feed back endnu. Erfaringen er at alle skal være
repræsenteret inde i Hallen næste gang, dette vil gøre nemmere for besøgende at se aktiviteterne og være en
god anledning til at snakke med de andre afdelinger.
Gymnastikken startede mandag, der var desværre ikke så stor søgning (15 på Toves hold, 6 på Brigittes hold)
som vi gerne ville have.
Yoga er startet igen med nye ansigter.
Kids Volley lader desværre til ikke starte op da Mette ikke kan træne dem alligevel.
90 års fødselsdagen
6746,25 for 6 flag inkl. Moms har Janni fået en pris på. Janni vil tale med leverandørerne og få det som
dråbeformet design. Janni vil bede om at få layout tilsendt med både hvid og blå skrift. Tilsendes fra Janni til
referatet.
Nina har fået 2 priser på musik 2*45 minutter 6.000 kr. for 18-01 er 15.000 kr. 26. februar 2016 fra et Jazz
orkester. De er 6 mand fuld besætning til om aftenen, der kan komme 4 mand til hyggemad musik først.
Bestyrelsen har besluttet at vi hyrer orkesteret til hele aftenen.
Gymnastikopvisningen bliver 20. marts, sommercamp bliver 1-3 juli.

Motion og Trivsel
Der er god søgning.
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2. Klubmodul
Hvad ønsker vi at klubmodul kan ?
Vi skal gerne have en hjemmeside der er nem at gå til og fungerer. Der skal ske tilnærmelser til
Klubmodulet og dette skal integreres. Stine taler med Klubmodulet om et kursus.

3. Hjemmeside
Skal hjemmesiden integreres i klubmodul, eller skal vi fortsat køre det separat?
Se pkt. 2

4. Kontingent
Hvad kan vi gøre for at gøre kontingentet tidssvarende, og imødekomme kundernes ønsker.
Det skal indarbejdes i Klubmodulet, hvad kan bygges ind i klubmodulet af alternative kontingenter.

5. Foreningsudvikling med DGI og Spar Nord
Skal vi sende en ansøgning om at deltage?
Bestyrelsen er enig om at man ikke skal springe på denne vogn i denne omgang.
Vi har nok at se til på nuværende tidspunkt.

6. Dit Holbæk
Skal vi gøre brug af det ?
Nej, det er Bestyrelsen enig om at vi ikke skal. Det er en ny ”Gulside” som ikke vil give os noget
merværdi.

7. DGI’s Lederuddannelse
Formanden vil gerne deltage i dette kursus. Er der andre? Kan det bevilges. Medlemspris 6349,-/pers.
Bestyrelsen godkender at der meldes 2 til: Jesper og Janni.

8. Evt.





Opfølgning på opgaver. Næste møde.
Hvilke andre igangværende opgaver har vi?
90 års fødselsdag.
Kørselsgodtgørelse fælles for KIF
o Dette er mindste takst som er 2,05 kr. pr. kilometer.
 Forenings udviklings samtale.
 Holbæk Arena: Knabstrup IF’s officielle holdning.
 Knabstrupperen: Fremadrettet ansvarsplacering, klubblad eller byens blad, redaktionel styrkelse.
o Per Vanman oplyser at man vil holde møde om dette 10. oktober kl. 11 i Knabstrup
Hallen. Indkaldelse til denne samt uddrag af Foreningshåndbogen kan ses på side 4.
 Rygepavillon.
 Plan for rekruttering til loppetorv.
 Kopi/Printer maskine, kan det fås billigere end at lease ?
 Næste møder?
Cirkeltræning vil gerne have en stang eller bom der kan gåes armgang i, denne skal sættes op mellem
spærrerne.
Møbel loppetorvet gav ca. 50.000 + de 50.000 der allerede er fra Stalddørssalg i løbet af året. Der skal
afholdes almindeligt loppetorv i november. Der indkaldes til møde vedr. loppetorvet onsdag den 30.
september kl. 19:30.
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Næste møde afholdes tirsdag den 20. oktober kl. 18:00 hos Brigitte til spisning.

Referent
Jørgen Oberlin Nielsen

Jesper Holm
Jannie Riemer
Nina Jensen
Martin Kramer Frandsen
Stine Hansen
Jørgen Oberlin Nielsen
Brigitte Kjeldstrøm

jesper@skjoldholm.dk
jkds339@gmail.com
nina.corfix@live.dk
martinkf@roskilde.dk
stine.hansen@carlsberg.dk
jorgen@oberlin.dk
bkjeldst@nch.com

tlf. 40863240
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Indkaldelse fra Per Vanman vedr. møde om Knabstrup’eren den 10. oktober
Hej alle
”KNABSTRUP’eren” er i sin (Næsten) nuværende form udkommet kontinuerligt
siden
Nr. 1 i august 1999 og har i årene siden starten levet godt, men lidt som en blindtarm i
KIFs regi og er ikke nævnt i KIFs vedtægter.
Det eneste nedskrevne om bladet findes i KIFs foreningshåndbog. Til orientering her
på medfølgende fil, se længere nede på siden.
Spørgsmålet om bladet, fremtid, ansvar, hvem gør hvad? har på mange
bestyrelsesmøder
Været et punkt på dagsordenen for så p.g.a. tidsnød at blive udsat til næste møde.
For at få tingene sat på plads og for at skabe klarhed indbydes hermed repræsentanter
fra
KIF, fra Lokalrådet, fra Bylauget og fra Knabstruphallen samt de nuværende
implicerede i
bladets drift og distribution til et møde
Lørdag d. 10. oktober kl. 11.00 i Knabstruphallen.
Selve mødet forventes at tage 1 -1½ time, hvorefter KIF er vært til ”En bid brød”.
Af hensyn til dette bedes man tilmelde sig til undertegnede senest tirsdag d. 6. oktober
pr. mail eller telefon.
Med venlig hilsen
Per Vanman, redaktør og KIF formand ved bladets start i 1999.
Tlf. 59 47 34 05 – mob. 24 24 79 04

Afsnit 5 - Klubbladet.
”KNABSTRUP’eren”
Foreningens blad ”KNABSTRUP’eren” er i nyere tid udkommet siden 1999, og udkommer nu 4
gange om året, i månederne februar, maj, august og november.
”KNABSTRUP’eren”s formål er at tjene som meddelelsesmiddel mellem forening og medlemmer –
at fortælle om kommende og afholdte begivenheder, arrangementer og sportslige resultater.
Det produceres p.t. i 700 eksemplarer og husstandsomdeles til alle husstande i Knabstrup og omegn.
Bladet fungerer i dag ikke kun som idrætsforeningens blad, men som hele byens blad, idet
Knabstrup Lokalråd ved kommunesammenlægningen indtrådte som medudgiver.
Ansvaret for redaktion, annoncetegning, produktion og distribution varetages af et 3 mands udvalg.
Navne og kontaktadresser for udvalget, deadlines for stof samt annoncepriser vil normalt findes på
bladets side 3.
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