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Referent: Jørgen

Orientering fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer
Brigitte er til mødet og orienterer om at det går godt i KUK og miniKUK. Brigitte
gør noget ud af at samle trådene fra de 2 klubber. Der har været snakket om at
holde åbent 2 dage om ugen i begge klubber i stedet for 1 åbningsdag. Det
vendes i Bestyrelsen og Bestyrelsens holdning er at 1 åbningsdag om ugen er at
foretrække og dette støtter Bestyrelsen. Brigitte vil sende et evalueringsskema
med de unge hjem.
Brigitte spørger om hvad man skal gøre for at få kørestolsbrugere ned i kælderen
der vil hjælpe til i KUK i kælderen, Martin oplyser at brugeren kan søge Holbæk
Kommune om at få en trappelift.
Brigitte oplyser at hun er ved at se på budgettet for næste år. Der vil blive nogle
underskud for i år hvilket bl.a. skyldes fortæring da der spises i Hallen. Bestyrelsen
gav deres besyv med hvorledes budgettet skulle laves.
Nina beder om lidt hjælp til at rykke for de forskellige budgetter fra de forskellige
udvalg, opgaver fordeles.
Coop mener stadig at vi skylder dem penge, Nina har spillet bolden tilbage til
Coop der skal stille med hvad de har der berettiger deres krav mod KIF.
Det besluttes at KIF melder sig ud af DBU da vi ikke længere har boldspil KIF.
Der er indhentet pris på flyers for Banko (4000 stk.), prisen er 1546 kr. for sort
hvid/ 2896 kr. for farve.
Tut spørger at hun kan få et Dagrofa kort med KIF’s CVR. Nr. på, dette afviser
Bestyrelsen da vi ikke kan se hvad det skal bruges til og det kan ikke have noget
med KIF at gøre.
Stine oplyser at hun har forsøgt at komme til at tale med Klubmodulet og det er
aftalt at VORES Klubmodulside er klar til den nye sæson.
Martin oplyser at Hallens sidste Bestyrelsesmøde blev aflyst da der ikke var nok til
stede for at være beslutningsdygtige.
Der arbejdes videre med renoveringen af kælderen men lige nu afventes Holbæk
Kommune, da Holbæk Kommune har sat det på hold foreløbig. Martin skal dog til
møde med Holbæk Kommune i morgen om det samme. Holbæk Kommune er
også i gang med høring vedr. den udendørs skydebane da det er en støjende
grund – der er ved at blive udarbejdet en lokalplan. Dette kan være en fordel da
det giver nogle fordele mht. bilerne og flyene på sigt.
Janni oplyser at der har været bueskydning 4 gange i alt. Der vil blive afholdt et
lille kursus den 4. marts hvor der vil blive afholdt ”tør” træning som er lidt styrke
træning og orientering om hvorledes man dyrker sporten uden at komme til
skade, instruktion. Der skal muligvis lånes lidt elastikker etc. Af Cirkeltræning for
styrketræning.
Jesper Skvulp har meldt tilbage at de er interesserede i at vi kommer ind med
Skydebane m.m. Det meldes tilbage at vi skal bruge 6*9 meter af plads.
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Beslutning

Der har været møde i modelflyverklubben hvor det blev besluttet at melde sig ind
i KIF, hvilket naturligvis er glædeligt.
Der bliver nok ikke noget cricket i Knabstrup, døren står dog stadig lidt på klem.
Bestyrelsen beslutter at bestille 4000 stk. Banko flyers i farve

2. Stormøde for udvalgene
Uddybning
Evaluering og opfølgning på workshops.
Refleksion
Mødet skulle være holdt på et andet tidspunkt end Støtternes møde. Vi savnede
trænerne. Det ville være rart med at få flere unge med til mødet.
Jørgen orienterede om hvad der var sket i Skvulpgruppen. Der samles billeder ind
til roll ups til Tilde. Vi skal helst have billederne til at have roll ups til
forårsopvisningen søndag den 26. marts.
I Bankogruppen snakkede man roll-ups, flyers og telt til Kræmmermarkedet. Man
snakkede også om man kunne snakke med udvalgene og få nogle af disse med på
Kræmmermarkedet.
Beslutning

3. Knabstrupperen
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Der skal findes nye frivillige til distribution og annoncesalg.

Christian vil gerne trække sig som annonceansvarlig i Knabstrupperen og der skal
findes en anden der kan tage sig af at tage ud til ca. 15 annoncører en gang om
året og tale med dem om de stadig vil støtte Knabstrupperen.
Jesper Hede der har været ansvarlig for distribution af Knabstrupperen vil også
gerne trække sig. Brigitte vil nok gerne sørge for at Ungdomsklubberne kan
uddele Knabstrupperen.
Ungdomsklubberne vil uddele Knabstrupperen.

4. Trøjer Skytter
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Skytterne ønsker tilskud til trøjer. Der ansøges om i alt 3480 ex. moms

Det besluttes at give Skytterne tilskuddet.

5. Aftale med Modelflyveklubben.
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Oplæg til aftale gennemgås og evt. ændres.
Der aftales at Jesper taler videre med HMFK vedr. tilførte værdier kommer
korrekt ind til KIF til alles tilfredshed

6. Floorball
Uddybning
Refleksion
Referent: Jørgen

Der er en gruppe der gerne vil starte floorball
Thomas Christensen står for det. Der er 10 tilmeldte på nuværende tidspunkt. De
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Beslutning

laver deres eget udvalg.
Der er givet tid til dette onsdag kl. 19:30 – 21:45

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
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

Der snakkes om at få bueskydning til forårsopvisningen da dette vil være rigtig
god reklame.
Der er stiftende Generalforsamling i Knabstrup Lokalforum i morgen kl. 19 i
Hallen. Jesper vil møde op i morgen.
Der tales om at optage Knabstrup Kulturformidling i KIF, dette overvejes kraftigt.
Nina oplyser at der er kr. 195.000 i kassen til Drift (Foreningskontoen) og kr.
467.000 på bufferkontoen

Beslutning

8. Næste møde afholdes 21. marts 2017 kl. 19:00

Referent: Jørgen
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