Bestyrelsesmøde i KIF onsdag d. 18. januar 2017
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1. Fox Festival
Uddybning En gruppe frivillige vil gerne arbejde på Fox festival til fordel for Knabstrup IF.
Refleksion Jesper orienterer om at Fox Festivalen gerne vil have foreninger med til hjælp til Fox
Festivalen (Alex Henriksen står for denne) og disse foreninger får efterfølgende del i
overskuddet (1%). Det er erfarne folk der står bag Fox festivalen. Der skal skydes kr. 30.000
ind i projektet fra KIF hvis vi ønsker at være med.
Der vil blive udarbejdet vagtplaner m.m. af Camilla således at der altid er dækning for de
forpligtigelser personalemæssigt KIF vil have. John (Camillas mand) tager sig af det
praktiske under Festivalen, styring af hjælpepersonalet. Camilla og John har tidligere
erfaring med ”Hjælper Campen” på Vig Festivalen ift. Brandsikkerhed og orden på pladsen.
Man har også taget Campingpladserne. På Fox Festivalen vil man gerne have et
børnevenligt område. Camilla og John kører det som en åben hjælper organisation således
at alle i Teamet (10 personer) ved hvad der skal foregå hvornår. Camilla sender kontakt
oplysninger for Alex Henriksen til Jesper.
Beslutning KIF er interesseret i at være med i dette. Kontakten holdes med Camilla og John.
2. Stormøde for udvalgene
Uddybning Nytårskur med brunch?
Workshop med opvisning, kræmmermarked, SKVULP (mm?) på programmet. (29. Januar kl. 10)

Refleksion

Beslutning

Jesper oplyser at han forestiller sig at Bestyrelsen splitter sig op i forskellige grupper:
Nye tider – tænk ud af boksen (Fri leg !) – René, Nina
Opvisning - Stine
SKVULP – Martin, Jørgen
Kræmmermarked - Janni
Der snakkes lidt om Skydetraileren skal med til Kræmmermarkedet og om der i det hele
taget er plads til den.
Nina kontaktes for at høre hvad hun vil være med på.
De forskellige grupper fordelt mellem Bestyrelsens medlemmer. Stine laver nogle slides og
sender dem til Jesper til præsentationen under Brunchen.

3. Flagstænger og Resultattavle
Uddybning Indkøb af flagstænger?
Tilskud til ny resultattavle?

Refleksion

Beslutning

Hallens Bestyrelse har godkendt at der sættes flagstænger op. Pris er indhentet af Jesper: 2
stk. 15. meter lange flagstænger inkl. Opsætning på kr. 18.000. 4 stk. flag i bedste kvalitet
med KIF Logo á kr. 1.325 eller i alt kr. 5.300.
Jesper oplyser at man er ved at undersøge hvad en ny resultattavle vil koste.
Bestyrelsen beslutter at flagstænger bestilles og arbejdet sættes i gang.
KIF vil tage endelig stilling til hvor meget man ønsker at støtte resultattavlen med når vi
kender den endelige pris på denne.
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4. Trøjer Linedance
Uddybning Linedance ønsker tilskud til Skjorter og Trøjer.
Refleksion Tove er med til mødet for at ansøge om skjorter/t-shirts til Linedance holdet. Der er
kommet priser ind på:
Skjorter: 230 kr.
T-shirts: 130 kr.
Der er 15 dansere på holdet, dvs. max pris vil være kr. 3.450.
Beslutning Bestyrelsen beslutter at bevilge pengene og Tove bestiller skjorter/t-shirts. Tove kommer
med regningen når hun har den.

5. Siden sidst
Uddybning Orientering fra de enkelte medlemmer om hvad der er blevet arbejdet med siden sidst.
Status på ansvarsområder.

Refleksion

Janni oplyser at der har været opstart af bueskydning i Hallen i lørdags. Der var stort
fremmøde med over 50 interesserede. Der vil være bueskydning igen på lørdag kl. 15:30.
Man kan skyde på i alt 4 skiver af gangen. Der har været reklameret på Facebook (Det er
nået ud til 2545), NordVestnyt, infotavlen i Dagli’ Brugsen i Mørkøv og via mund-til-mund.
Jesper oplyser at Knabstrupperen og 4440Smil er ved at nærme sig hinanden. Der er aftalt
en fordelingsnøgle der hedder 2/3 – 1/3. Lige nu er man ved at snakke om hvad man gør
med annonceindtægter og økonomi mellem hinanden. Det er indtil nu Christian der har
taget sig af annonceindtægter for Knabstrupperen, der skal findes en afløser for ham.
Jesper vil tage kontakt til Christina for at høre om hun er interesseret. Laila vil muligvis
kontakte Linda på Stoltenborgvej for det samme. Knabstrupperen vil komme ud og stå i
stativer sammen med 4440Smil hvilket gør at vi kommer længere ud med bladet.

Beslutning

6. 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
Aktivitetslogoer
Ansvarlig: Jannie og Tilde
Ny hjemmeside
Ansvarlig: Stine
Folder: Velkommen til foreningen.
Ansvarlig: Jesper
Knabstrup IF, værdigrundlag.
Ansvarlig: Jesper
Forenings udviklings samtale.
Ansvarlig: Jesper

Refleksion
Beslutning

7. Næste møde afholdes 21. februar 2017 kl. 19:15
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