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1. Siden sidst
Uddybning Orientering fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer
Refleksion Rene: Er med på Foxfestival.
Iben: Er endnu ikke kommet ind i regnskab m.m. da der mangler godkendelse fra hele
Bestyrelsen for at Iben kan arbejde på KIF’s Bankkonti. Banken vil ikke give os en fast
rådgiver men kan godt gå i Holbæk afdelingen.
Laila: Fortæller lidt om at man har haft møde i Støtteforeningen. Der er indgået ny aftale
med FORS. Der er bevilget en tur for mændene (5000 kr.). Der har været Borgermøde i
Borgerforum hvor Borgmesteren var gæst. I den forbindelse fik Borgmesteren at vide at
kommunen havde til 1. april 2018 for at skaffe pengene til skydebanen inden den blev
lukket. Der blev også talt om byggegrundene på Skolevej. Der er masser af penge i kassen,
der bliver sponseret hoppeborg og slikposer af Støtteforeningen til Skt. Hans. Der bliver tur
til Knuthenborg i år i stedet for fisketur. Der er fripladser til årets SommerCamp. Man vil
synliggøre Støtteforeningen mere end det er i dag. Næste møde 19. Juni. Der vil komme
ansøgning fra KUK, MiniKUK til fester.
John: Der er kommet en ung mand i Praktik hos Skytterne. Alle skydebanerne er nu
godkendt igen. Airsoft: Der kan ikke anvendes samme net som Bueskytterne, derfor skal
der købes nyt net. Hvis Airsoftbanen skal stilles op et nyt sted skal den godkendes igen hver gang. Man vil lave en ”Mobilbane” der er nem at flytte rundt og dermed få godkendt.
Foxfestival er på skinner, der er styr på det. John styrer de frivillige her fra KIF. Der er møde
i morgen i ”Fremtidens Skydebaner” (Mellem Skytterne KIF og de overordnede
Skytteforeninger i Danmark - DGI) hvor man vil tale om det nye Skyttehus her i Knabstrup.
Stine: Har kontakt med Klubmodulet vedr. overflytning af hjemmesiden til Klubmodulet.
Ved at lave Flyers til Skvulp.
Jesper: John og Jesper er startet for at få en flok frivillige til Fox festival i mandags. Der er
lavet kontrakter til dem nu. I Hallens Bestyrelse er restauratøren blevet opsagt og man er
ved at lave en ny aftale. Jesper er i dialog med Knabstrup Kulturformidling om en mulig
optagelse i KIF. Jesper har tilknyttet flere som redaktører på KIF’s Facebook side: Laila fra
Støtterne, Iben fra KUK. Der er god aktivitet omkring KIF’s Facebook profil (217 likes, op til
2000 – 3000 visninger ved gode opslag). Der er kommet ny rengøringsmedhjælp på deltid
til bl.a. toiletterne. Jesper har ændret i Klubmodulet således at man kan melde sig til en
frivillig bank i Klubmodulet.
Jannie: Har lavet kort til Konfirmanderne og sørget for at de fik dem sammen med et
håndklæde. Der har været en klasse fra 10. klasses Centeret i Holbæk nede og skyde med
bue i morges sammen med Jannie. Skolen er muligvis interesseret i at komme herud igen
for at skyde med bue, skydning etc., som en sportsdag, Jannie forfølger dette. Man har
henvendt sig fra Y-mens i Mørkøv til Jannie vedr. at man gerne vil give penge til
Bueskytterne, Jannie vil forsøge at lave en ansøgning.
Nina: Er ved at rydde op i papirerne før overlevering til Iben. Nina har fundet ud af vi har
fået bevilliget penge til en touchskærm i KUK fra Holbæk Kommune, vi mangler at få
pengene fra Holbæk Kommune. Dette bliver jagtet nu. Nina føler at hun er ved at være der
med alle de ting der skal overleveres. Der mangler muligvis frivillige til Loppetorvet og
opsætning af tingene. Dette bliver taget op igen når vi kommer nærmere Loppetorvet.
Referent: Jørgen
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Jørgen: Jørgen laver ny mailadresseliste for Bestyrelsen.
Beslutning
2. SKVULP
Uddybning Er der noget der ikke er på plads?
Refleksion Roll ups sendes til tryk i morgen tirsdag
KIF telt sættes op torsdag på havnen, alle er velkomne.
Vagter på Skvulp blev gennemgået.
Jannie vil tage kaffemaskine med til Skvulp torsdag.
Kaffekander, skåle, krus, kaffe
Beslutning

3. Stole og borde til banko/hallen
Uddybning Det er i Knabstrup hallens bestyrelse besluttet at indkøbe 300 stole med tilhørende borde. Vi er
blevet spurgt om vi vil deles om betalingen. Der er tale om ca. 40.000,- til hver.

Refleksion

Beslutning

Jesper oplyser at man er ved at sælge de gamle stole og vil købe de nye stole. Det
diskuteres i Bestyrelsen hvorvidt man skal være med i at dele udgiften. Dette er der
enighed om.
Det besluttes at KIF’s Bestyrelse vil bevilge pengene når ansøgning foreligger fra Hallen.

4. 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

5. Næste møde afholdes tirsdag 27. juni kl. 19:00

Referent: Jørgen
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