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1. Siden sidst
Uddybning Orientering fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer
Refleksion Rene: KUK var med på Foxfestival det var en god oplevelse og det fungerede godt med de frivillige.
Rene var også til Skvulp og hjalp til.
Iben: Mangler de sidste underskrifter til banken, hele Bestyrelsen skriver under i dag således at Iben
får råderet over KIF’s bankkonto. Der har været afslutning i KUK og MiniKUK, man havde forsøgt
at få forældrene med, dette er der dog ikke den store tilslutning til. Forældre bliver ikke inviteret
næste år. MiniKUK havde lavet heksen til skt. Hans bålet. Man er begyndt at renovere i KUK
lokalet.
John: Har været nede og hjulpet ved Fox Festival og til Skvulp, det var en stor succes for Skytterne.
Der vil komme besøg fra Skydebaneforeningen Danmark via De Grønne Skydebaner for at høre om
det nye Skydehus i juli måned for at se på plantegningen og for placering af bygning. John er blevet
valgt ind i DGI’s kompetencegruppe for Airsoft. Skydebaneforeningen vil finde fonde etc. for
finansiering af projektet.
Jørgen: Har været til Skvulp, se pkt. 2
Per: Krolf har været ude og spille en del med 3 hold. Knabstrup er nr. 1,3,6 i Sjællandsturneringen
der er kvalificering til DM. Der har været Knabstrup Open med 44 spillere hvoraf de 30 spillere var
eksterne, der blev spillet i godt vejr og man er glad for halvtaget. 10 august er der Holbæk Open hvor
Krolf også vil deltage. Man har haft en medlems fremgang på 20 %.
Jannie: Var også inde til Skvulp og hjælpe lidt. Jannie har også været ude og levere fangnet til
Bueskydning hos DGI. DGI vil nævne at Knabstrup var en af de første til at tilbyde Bueskydning.
Man er ved at få flere medlemmer, der må skydes udenfor fra næste år. Jannie har fået en mail fra
Holbæk 10. klasses center vedr. 10 klasserne har været ude og skyde med buer sammen med Jannie.
10 klasses centeret vil meget gerne komme herud igen og skyde med Jannie da det var en stor
succes, dette er naturligvis et stort cadeau.
Stine: Har været på Fox Festival. Det var et godt setup der var, der var desværre lidt få mennesker.
Stine var også med på Skvulp og hjalp til, især med hulahop ringe og gymnastik redskaber samt at
kontakte folk til at komme op og se hvad der skete ved KIF.
Laila: Møde i støtteforeningen, der har været et ekstra Søndags Banko. Desværre var det ikke blevet
ordentligt annonceret så der var kun 147 deltagere. Der har også været møde vedr. Byfesten hvor
man vil lave en frivillighedsliste hvor folk kan skrive sig på. Der holdes Byfest 12. august hvor man
også vil forsøge at få gang i en Mobilpaytjeneste således at folk f.eks. kan melde sig ind når man har
arrangementer. Man er blevet tilbudt at kunne sælge Fyrværkeri. Dette er et åbent emne, der er ikke
truffet beslutnng om hvorvidt KIF skal begynde at sælge Fyrværkeri ved Juletid endnu.
Jesper: KIF skal stå for at rejse telt (5*5 m) vores klap ud telt til Byfewsten. KIF skal have en Info
stand. Jesper skal arrangere et motionsløb til Byfesten. Der skal laves et program, dette gøres af
Stine. Bylauget vil gerne have lidt hjælp til at sætte borde/stole op på dagen. Hallens Bestyrelse er
ved at lave en god forpagtningsaftale der skal tilbydes forpagteren (Annmari). Der er givet grønt lys
for etablering af Handicaptoilet. Der bliver snart gravet en sø på 20*40 m nede på det grønne område
ved shelterne.

Beslutning
2. SKVULP
Uddybning Evaluering.
Refleksion Skvulp var generelt set en stor succes. Efter antallet af skud der blev affyret har der været
minimum 840 personer og skyde. Derudover har der naturligvis været dem de har fulgtes
med. KIF’s placering til Skvulp var ikke optimal da vi måtte stå og ”fange” folk på kajen for
at få dem op til vores stand som lå lidt tilbagetrukket. Vi vil forsøge at få dette lavet om til
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næste år. Udover Skydebanen var der gymnastikredskaber fra bl.a. Cirkeltræning således at
folk f.eks. kunne ”Hula hoppe” mens de ventede på at skyde. Der blev også delt en del
foldere ud om KIF sammen med en seddel fra Banko for at lokke folk til. Klaus fra Banko
vil holde øje med hvor mange af deres flyers der kommer retur.
Der er sendt en evaluering til Skvulp samt udfyldt et evalueringsskema der blev tilsendt fra
Skvulp som feed back. Jørgen laver en ”Drejebog” for Skvulp således at erfaringerne fra i år
kan blive brugt næste år og det derved bliver en del nemmere at afvikle Skvulp til næste år.
Måske kunne det være en ide at involvere flere fra Knabstrup og lave en slags Knabstrup
Landsby til Skvulp.
Drejebog udarbejdes.

3. Renovering af lokaler MiniKuk
Uddybning Klubben vil gerne gøre lokalerne mere indbydende og hyggelige at være i. ca. 20.000,- kr.
Refleksion Der var ekskursion til KUK hvor Bestyrelsen besigtigede lokalerne. Det blev foreslået at man kunne
Beslutning

få et par symaskiner nede fra Loppereden, dette vil mindske behovet for penge. Til gengæld skal
man nok købe et bordfodboldbord der er af kvalitet så det kan holde til brugen.
Det besluttes af Bestyrelsen af pengene bevilges, ca. 20.000 kr.

4. Knabstrupperen
Uddybning Mangler hjælp i redaktionen. Per Vanmand og Kristian Elholm har valgt at trække sig.
Refleksion Jannie har været ude for at finde en ny annonceansvarlig, der er endnu ikke kommet en positiv
tilbagemelding – denne afventes. Laila vil også forhøre sig et sted.

Beslutning

Nye redaktionsmedlemmer afventes.

5. Opgavefordeling
Uddybning Nye kræfter i bestyrelsen så måske er der opgaver der ligger bedre hos andre end hvor de gør nu.
Refleksion Nogle opgaver var ikke aktuelle mere og der var ommet nye til.
Beslutning Opgaver blev fordelt i Bestyrelsen, disse vil blive skrevet ind i næste referat fra Bestyrelsen

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
Ny hjemmeside
Ansvarlig: Stine
Folder: Velkommen til foreningen.
Ansvarlig: Jesper
Knabstrup IF, værdigrundlag.
Ansvarlig: Jesper
Forenings udviklings samtale.
Ansvarlig: Jesper

Refleksion

Referat fra Bestyrelsesmøder fremsendes fremover i PDF format til:
Webmaster@knabstrupif.dk

Beslutning

7. Næste møde afholdes
Mandag den 7. august.
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