Generalforsamling i KIF onsdag d. 29. marts 2017
Dagsorden
Pkt. 1

Uddybning
Refleksion
Beslutning
Pkt. 2

Uddybning
Refleksion

Valg af dirigent.

Dirigent vælges
Bestyrelsen indstiller Michael Nilsson
Michael blev valgt under klapsalver
Formandens beretning.

KIF formand Jesper Holm afholder beretning

Før Jesper afholdt sin beretning blev Inga Hansen mindet med 1 minuts stilhed.
Formandens Beretning:
Året 2016 har for Knabstrup Idrætsforening været et særdeles aktivt år, ikke kun på
banerne og i hallen for de aktive, men så sandelig også for bestyrelsen. Året
startede med forhandling af en aftale med Bankoudvalget, der giver store
beføjelser og selvbestemmelse over afviklingen af bankospillet. Bankoudvalget har
i en årrække dygtigt udviklet bankospillet, til at give Knabstrup Idrætsforening et
kærkomment økonomisk råderum, så bestyrelsen har fuld tillid til at forvaltningen
af bankospillet ligger bedst hos Bankoudvalget. Knabstrup Idrætsforening fyldte
90 år d. 26. februar og det blev markeret af flere omgange hele 2016. Der blev sat
beachflag på Holbækvej i begge ender af Knabstrup og på Ventedgårdsvej. På
selve dagen havde vi først reception med besøg af flere politikere med
borgmesteren i spidsen og naboklubber. Om aftenen festede vi som i 1920’erne i
flotte kostumer og dansede til Jazz og Swing. Forårsopvisningen blev afholdt d.
20. marts med indslag fra Krummer, Spilopper, Cirkeltræning, M&T, Linedance,
MTV Showdance samt et gæstehold fra Skamstrup GF. Tidligere har opvisningen
været en opgave for Gymnastik udvalget, men da vi har et ønske om at vise flere af
vores aktiviteter frem, ligger arrangementet nu i bestyrelsen og i den forbindelse
har vi valgt at der skal være fri entre, i håbet om at flere vil komme og se hvad vi
tilbyder i foreningen. Årets træner 2016/17 blev Solbjørg for hendes store arbejde
med Show danserne.
Generalforsamlingen var den første for den ”nye” bestyrelse og det var også en ny
dirigent der styrede slagets gang. Dirigenten gennem mange år Inga Hansen
ønskede ikke at svinge taktstokken, så det var Rya Hansen der førte os flot gennem
dagsordenen. At bogføringen er overgivet til en professionel bogholder og at
kasserer Nina Jensen har gjort en kæmpe indsats for at sætte sig ind i foreningens
regnskab, gjorde at regnskabet blev godkendt, for første gang i mange år, nærmest
uden spørgsmål. Formanden blev genvalgt for endnu en periode, og det samme
blev Jørgen Oberlin. Brigitte ville ikke genvælges og der var fundet en kandidat til
at overtage den ledige bestyrelsespost, troede vi, så hun blev valgt uden at være til
stede. Det viste sig at der var sket en misforståelse, og efter en samtale og
efterfølgende overvejelser ønskede hu ikke at modtage valget, så bestyrelsen blev
først fuldtallig da Rene Sørensen trådte til ved en ekstraordinær Generalforsamling
d. 28. september. D. 18. august holdt vi åbent hus, hvor trænere i de forskellige
aktiviteter var til stede for at fortælle om aktiviteten og svare på spørgsmål.
Desværre var antallet af gæster så lavt at vi hellere vil bruge kræfterne på PR andre
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steder I september, nemlig d. 3., afholdt vi en rigtig vel promoveret byfest med
plakater i gadelamperne opslag på hjemmeside, Facebook side og grupper samt i
Knabstrupperen mm. Teltet var godt og vel fyldt til morgenmaden, og helt fyldt til
aftenens 90’er fest. Det er ikke kun Bankoudvalget vi kan være super
taknemmelige for det økonomiske råderum Knabstrup Idrætsforening har.
Støtteforeningens loppetorv yder også et kæmpe bidrag til foreningen, hvoraf en
stor del deles med andre foreninger og Knabstrup hallen. Knabstruphallens andel
øremærkes til renovering og vedligehold af faciliteter, dette sikres ved at
Knabstrup Idrætsforening har stor indflydelse med 2 pladser i Knabstrup hallens
bestyrelse, som pt. besættes af Jesper Holm (Formand Knabstrup IF) og Martin
Frandsen (Formand Knabstrup Skytteforening). Loppetorvets enorme succes har
medført pladsmangel i Loppereden, så da Støtteforeningen bad om at udvide samt
midler til dette, var det en fornøjelse at tilbageføre noget af støtten. Dette kan
naturligvis også aflæses i resultatet for Knabstrup Idrætsforenings regnskab.
For de fleste aktiviteter går det godt, løbeklubben 4440løberne har en svagt
stigende tilgang af medlemmer og Knabstrup Skytteforening har massiv
medlemstilgang. Uddannelsen af trænere har virkelig båret frugt, og medlemmerne
høster medaljer ved det ene mesterskab efter det andet. Og de flotte grønne
klubtrøjer nyder stor respekt hvor end de stiller til stævne. Knabstrup
Skytteforening giver nu M&T kamp til stregen i antal medlemmer og Krolf i antal
medaljer. For klubben i kælderen blev det en ny start i januar 2016, da Konni
stoppede med udgangen af december. Dette havde hun meldt ud i god tid, så det
lykkedes at få Knabstrup Ungdoms Klub til at overtage driften af klubben i
kælderen, så klubben genåbnede i starten af januar med ny besætning. Der har så
været klubdage 2 dage om ugen, en på Knabstrup skole for de store og en i
Knabstrup hallen for de små. Desværre måtte Yoga holde pause i den netop
afsluttede sæson, da instruktøren måtte melde fra af familiære årsager, vi har af
den grund givet 2 personer en uddannelse i Yoga, så der bliver Yoga igen i næste
sæson. Uddannelse er der også blevet givet til gymnastikken, løbeklubben samt
formanden og næstformanden har fået en lederuddannelse gennem DGI.
Kommunikation har fyldt rigtig meget i 2016, på godt og ondt. Facebook siden
vokser stødt og roligt, så vi nu har mere end 200 følgere. Arbejdet med en ny
hjemmeside blev sat i gang, og den er på trapperne til at over tage efter den gamle.
De største forandringer er skat med Knabstrupperen. Redaktøren og den
annonceansvarlige, begge med rigtig mange års arbejde med Knabstrupperen,
valgte med få måneders mellemrum at lade stafetten gå videre til nye friske
kræfter, og med den nye redaktør Tilde Vang har Knabstrupperen fået et nyt og
farverigt udseende. Der arbejdes stadig på at gøre Knabstrupperen til hele
Knabstrups blad. Samtidig er der kommet et samarbejde med Mørkøvs pendant til
Knabstrupperen op at stå, hvor der arbejdes på fælles annoncesalg. Vi ønsker også
at promovere os andre steder. Vi har gennem en årrække været til stede, i
samarbejde med andre foreninger, i en stand på Kræmmermarkedet i Mørkøv.
Interessen for deltagelse er fra de andre foreninger meget lille, så vi har valgt at i
2017 vil det kun være Knabstrup Idrætsforenings aktiviteter der promoveres. Vi
mener at have aktiviteter der kan tiltrække aktive fra et stort opland, og det vil vi
gerne satse på, så der arbejdes også på at være til stede på SKVULP2017 i
Holbæk. Vi vil stadig gerne have at alle medlemmer har en profil i vores
tilmeldingssystem, så vi har mulighed for at kommunikere direkte til
medlemmerne, med nyhedsbreve og indkaldelse til Generalforsamling mm. og det
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håber jeg at udvalgene vil bakke op om.
Jeg vil slutte min beretning med at sende en tak til alle trænere,
udvalgsmedlemmer, bestyrelser og andre frivillige, der yder en indsats stor eller
lille for Knabstrup Idrætsforening, og ikke mindst tak til alle medlemmerne der
bruger vores tilbud. Det er jer der er foreningen, det er jer og jeres engagement der
gør mig stolt af at være formand for Knabstrup Idrætsforening. TAK!
Jesper Holm, Formand Knabstrup Idrætsforening.
Beslutning
Pkt. 3

Uddybning
Refleksion

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen
Kassereren aflægger regnskab.

KIF Kasserer Nina Corfix aflægger regnskab og beretning

Nina’s Beretning:
Sidste år blev det lovet at sidste års budget ville fremgå af dette års regnskab, det
har desværre ikke været muligt at få det for de enkelte hold, den kan desværre kun
vise det samlede budget.
Regnskabet for 2016 fremlægges og viser et overskud på kr. 52.058,23.
Hvis vi skal dykke lidt ned i tallene kan i se at vi har haft en øget indtægt på kr.
114.956,-, det skyldes blandt andet banko, som har haft en indtægt på kr. 76.082,50
mere end de havde budgetteret med, som var kr. 880.000,- Støtterne har bidraget
med kr. 99.500,- til KIF
Der ud over har der være større indtjening på annoncer til knabstrupperen og KUK
har solgt kalender m.m. og der har været flere medlemmer i Motion og Trivsel,
hvilket har bidraget til den øget indtægt på kr. 114.956,- i forhold til forventet
budget.
Der har ligeledes været øget udgifter i forhold til forventet budget på kr. 191.391,Dette skyldes blandt andet vi har holdt fødselsdagsfest i anledningen af KIF’s 90
års fødselsdag og en byfest, åbent hus og julemarked disse arrangementer har
tilsammen givet et underskud på kr. 62.497,10. Det største underskud kommer fra
fødselsdagsfesten, hvor der ikke være særlig stor tilslutning og beløber sig til
omkring kr. 38.000,-.
Der ud over har der været øget udgifter til Banko på lidt over kr. 50.000,- hvilket
skyldes de ekstra spil de har afholdt. Der har samtidig været udgifter til udvidelsen
af lopperede, som samlet løb op i kr. 47.285,28, der er ingen tvivl om at de penge
er givet godt ud.
Mini-kuk og krolf har ligeledes haft øget udgifter i forhold til budget på
henholdsvis kr. 31.203,- og kr. 7.881,-. For Mini-KUK skyldes det mindre
anskaffelser som løb op i kr. 19.804 og forplejning på kr. 15.899, de voksne som er
i Mini-KUK får ingen godtgørelse, men de får en måltid mad som de spiser
sammen med børnene. Og krolf har haft øget udgifter til turneringer.
Alt i alt kan man sige 2016 har været et spændende år som har stået i 90 års
fødselsdagens tegn.
2017 tegner til at blive et lige så spændende år, men en masse nye tiltag, hvor man
i budgettet som vi gennemgår lige om lidt kan se nogle af dem.
I budgettet kan i se der er kommet lidt flere hold, vi er så heldige at vi i 2017 har
startet 2 nye hold op, Bueskydning og Floorball.
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Når man starter nyt hold op, kan det være fyldt med en masse omkostninger til
opstart, Det gør sig også gældende for disse hold. Vi har i et par måneder lånt en
startpakke gratis til bueskydning, så vi kunne se hvor stor tilslutningen kunne blive
inden vi investerede i tingene selv. Den prøveperiode slutter nu og bestyrelsen har
derfor skulle træffe et valg om det skal fortsætte eller stoppe, men det tegner til at
det kommer til at bliver et super godt hold. Der er derfor besluttet at vi gerne vil
investere i startpakken så holdet kan fortsætte. Derfor starter bueskydning ud med
et underskud på kr. 26.000,-, som det startpakken koster, yderligere investeringer
og trænergodtgørelse bliver dækket af kontingent fra deltagerne.
Floorball har brug for bander og har derfor i dette budget sat kr. 14.600 til side, da
nye bander koster kr. 25.000,- og har til næste år penge til at indkøbe disse bander.
De budgettere med et tilskud fra kommunen på kr. 10.000,-, hvilket medfører at de
forventer et overskud på kr. 2.000,Gymnastik kommer ud med et stort underskud, lidt større end det plejer, det
skyldes at der er afsat kr. 51.000,- til kurser for trænerne og kr. 35.000,- til indkøb
af nye remedier. De budgettere derfor med et underskud på kr. 97.620,-.
KIF håber på at støtterne har lige så stor succes med loppetorvet som de plejer og
har derfor budgetteret med et tilskud fra dem på kr. 98.000,- KIF plejer at
budgettere med et underskud på omkring kr. 20.000,-, men i år er det lidt højere, da
vi allerede nu har haft øget omkostninger til støtte til skytterne, som jo har været
lidt presset, nu hvor kommunen har trukket deres støtte tilbage. Disse er lagt ind
under mindre anskaffelser, som er sat til kr. 25.000,-.
Hvis alt går som det skal munder dette budget ud i et overskud på kr. 39.100,-, som
kan bruges til opstart af andre spændende projekter.

Beslutning
Pkt. 4

Uddybning
Refleksion

Brigitte: Kurser under gymnastik er inklusiv uddannelse til Yoga instruktører.
Laila: Laila efterspørger at der er et revideret regnskab til Generalforsamlingen
med underskrifter. Der er nogle sponsorindtægter: Gymnastik er givet af
Tækkemand Claus Jørgensen, der sendt brev til Claus med hvorledes hans
sponsorpenge er brugt. Det bliver også nævnt i Knabstrupperen hvem der er
sponsorer og hvad pengene er givet til. Alle sponsorer får også et personligt brev.
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen uden bemærkninger til det
Tilsluttede afdelinger aflægger beretning og regnskab.

Regnskab fra Skytterne fremlægges af Martin Frandsen
Martin oplyser at den samlede omsætning er på 123.000 kr. i 2016. Man har haft
lidt udgifter i 2016, døren er bl.a. blevet skiftet ind til kælderen. Der har været
udgifter til de forskellige forbund på 5500 kr. Alt i alt giver det et driftsunderskud
på 24.615 kr.
Efter regnskabet er lavet viser det sig at man faktisk stadig har overskud af en eller
anden grund. Man har en post på 28.760 (Kaldet Bank) i regnskabetsprogrammet
som man ikke kan redegøre for hvor denne post kommer fra i programmet. Derfor
er man blevet enige i Bestyrelsen om at skifte regnskabsprogram og derefter
afskrives denne post. Man har også set i øjnene at man er nødt til at skifte program
da lagerstyringen heller ikke fungerer.
Laila stillede spørgsmål til regnskabet og Laila mente at det var svært at godkende
regnskabet.
Jesper Holm spurgte til hvad posten ”overført fra Sidste år” dækkede over. Dette
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var en overførsel.
Per Vanman mente ikke at man skulle godkende regnskabet men at det korrekte
regnskab skulle forelægges til KIF Bestyrelsen som så kan godkende regnskabet.
Martin svarer at Skytternes regnskab ikke skal godkendes på KIF’s
Generalforsamling ifølge vedtægterne, det skal blot fremlægges.
Brigtte spurgte til om man ikke kunne hjælpe Skytterne med at få lavet et
ordentligt regnskab.
Der svares at man skifter til det nye regnskabsprogram 1. april.
Beslutning

Pkt. 5

Uddybning
Refleksion
Beslutning

Skytternes regnskab blev blot fremlagt for KIF’s Generalforsamling og skal ikke
godkendes af Generalforsamlingen.
Godkendelse af valg til aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelser

Alle Aktivitetsudvalg og Afdelingsbestyrelser skal have et udvalg
Se disse sidst i referatet.
Alle udvalg blev godkendt

Pkt. 6 Godkendelse af budget samt godkendelse af kontingentsatser for aktiviteter og
passive medlemmer

Uddybning
Refleksion

Beslutning

Nina Corfix gennemgår budget.
Nina oplyser at Bueskytterne starter med et underskud på 26.000 kr. , dette er
prisen på startpakken fra DGI for Bueskytterne.
Floorball vil have udgifter til nye bander derfor vil de starte med et lille underskud
til at starte året med.
Gymnastikken står med et underskud på godt 77.000 kr. som især vil være til
trænerudgifter til kurser.
Alt i alt budgetteres der med et overskud på 39.100 kr. Men efter budgettet blev
lagt er der kommet en ekstra udgift på 60.000 kr. til Skytterne til en Airsoftbane
som Bestyrelsen har godkendt på sidste Bestyrelsesmøde. Der vil i øvrigt være
demo af denne den 8. april kl. 15:30 i Hallen.
Jesper fortalte om at det var store udgifter men at KIF’s Bestyrelse gerne vil finde
aktiviteter vi kan tilbyde som de andre foreninger ikke kan tilbyde, derfor er det
valgt.
Det viser sig at udgifterne til Yoga faktisk allerede er i regnskabet og derfor ikke
skal være i budgetet (-32000 kr). Brigitte oplyser at Holbæk Kommune har
bevilget 36.000 kr. til Sommercamp allerede.
Tove vil gerne have det ud i nyhederne at vi skal have Airsoft m.m. John oplyser at
der senere vil der blive et stort demo arrangement.
Laila oplyser at der under turneringer er en post 14.600 kr. der ikke er med i
årstotal.
Budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen.
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Pkt. 7

Uddybning
Refleksion

Forslag om ændring af Knabstrup Idrætsforenings vedtægter.

Da Holbæk Modelflyverklub er lagt ind under KIF skal der vedtages en
vedtægtsændring da der er ændrede forsikringsforhold for den enkelte udøver.
Da Holbæk Modelflyveklub lægges ind under KIF skal der laves en
vedtægtsændring da der skal være en speciel forsikring for flyvning med modelfly
og kørsel med fjernstyrede biler.
Der skulle tages stilling til 2 ændringsforslag, markeret herunder med rødt:
§ 3.
Foreningen kan optage aktiviteter, afdelinger og medlemmer, der
opfylder de under
§ 2 nævnte formål og som vil følge foreningens love, samt aktiviteter
og foreninger, der er tilknyttet Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk
Arbejder Idrætsforbund, Dansk Skytte Union og Dansk Boldspil Union.
Aktiviteter hvortil der kræves licens og eller særlige
forsikringsforhold, påhviler det det enkelte medlem at tegne og
dokumentere dette/disse over for aktivitetsudvalget før udøvelse af
aktiviteten.
§ 24.
Aktivitetsudvalgene har følgende opgaver:






Ansvar for rekruttering af trænere og holdledere.
Ansvar for tilmelding til turneringer m.v., herunder
dommerpåsætning såfremt der er behov herfor,
Ansvar for administration af spillercertifikater, hvis dette er
påkrævet inden for idrætsgrenen,
Ansvar for at disponere over de midler, der er afsat på
budgettet (eller efter beslutning i bestyrelsen) til aktiviteter
indenfor udvalgets område.
Ansvar for at medlemmer årligt dokumenterer licens og
forsikringsforhold når påkrævet.

Derudover foreslås der en vedtægtsændring i §6 således at der kan vælges 2
suppleanter til Bestyrelsen således at evt. frafald kan erstattes.
§8 ændres også således at der kan vælges en suppleant hvert år.

Beslutning
Pkt. 8

De nye vedtægtsændringer er skrevet ind i vedtægterne. Se venligst nye vedtægter
der er lagt på hjemmesiden.
Ændringsforslagene blev vedtaget af Generelforsamlingen.
Valg af næstformand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. (ulige år)

Uddybning
Refleksion

På valg Jannie, Nina og Stine
Jannie Riemer blev genvalgt som næstformand.
Stine Hansen blev genvalgt som menigt medlem.
Iben Rasmussen blev valgt som ny kasserer.
Iben fortalte lidt om sig selv, Iben er ligeledes tovholder i KUK.

Beslutning

Alle 3 blev genvalgt uden modkandidater
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Pkt. 9

Valg af suppleanter

Uddybning
Refleksion
Beslutning

Nina Corfix stiller op som suppleant
Der skal vælges en suppleant til KIF’s Bestyrelse
Nina blev valgt enstemmigt.

Pkt. 10 Eventuelt

Uddybning

Jesper takker Generalforsamlingen i 2015 for at have godkendt
vedtægtsændringerne da vi nu har et godt Team med mange ideer og godt drive.
Bestyrelsen kører rigtig godt.
Martin fortalte om hans beretning for Skytteforeningen fra dennes
Generalforsamling for at illustrere hvor godt det går i Skytteforeningen. Martin
oplyser at Skytterne har 2 skytter i top 10 og 2 i top 20 for dem der mest fremgang
i Danmark.
Per Vanman ønsker at vide hvorledes det går med lukningen af skydebanerne og
hvad der er sort og hvidt i det der har været i pressen. Martin oplyser at Holbæk
Kommune havde lovet 1,8 mllioner til hallen og de ting der skulle laves på
Skydebanerne. Martin oplyser at kommunen har trukket alle pengene retur. Martin
oplyser at tilskuddet afhænger af at Holbæk Have bliver solgt, denne har været til
salg siden 2011. Det anses ikke for sandsynligt at dette sker indenfor de næste 6
måneder, derfor er det tvivlsomt om vi får pengene år. I stedet er der lavet en
midlertidig løsning på skydebanene med halmballer og afdækninger for lys m.m..
Der er nu åbnet på 8 af banerne frem til 2018. Der mangles endnu at blive
renoveret 4 baner (50 m), disse forventes at være klar i næste uge, dette er rent
sikkerhedsmæssigt. Der mangler stadig det sundhedsmæssige: udsugning etc.,
dette mangles der stadig penge til. Dette er for at fjerne blyindholdet i luften når
der bliver skudt på Banerne.
Jesper spørger til Skytterne og deres Generalforsamling. Martin oplyser at man har
vedtaget vedtægtsændringer der gør at der kommer flere i Skytternes Bestyrelse.
Martin fortæller at man bl.a. har startet med Airsoft (Se tidligere i referatet). I den
forbindelse er det besluttet at John vil afløse Martin i KIF’s Bestyrelse
Claus spørger til nyt lydanlæg og ny tavle inde i Hallen. Jesper oplyser at dette
ikke er glemt af Hallens Bestyrelse men kommer på senere. Det er især et problem
til Banko.
Jesper beder om ordet for at fortælle om årets KIF’er. Solbjørg blev valgt som
årets træner. Alan Riemer blev foreslået, Jannie Riemer blev foreslået, Martin
Frandsen blev ligeledes foreslået. Jesper oplyser at blandt disse gode ener er det
svært at vælge, derfor er der ikke valgt nogen af dem. I stedet blev Skytterne som
foreningvalgt til årets KIF’er. Dette skyldes den store fremgang og gode initiativ
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der er i Knabstrup Skytteforening. Jesper vil finde pokalen og overrække den på et
senere tidspunkt. Martin takker for Pokalen og æren.
Michael Nilsson afsluttede Generalforsamlingen og sagde tak for i aften.
Refleksion
Beslutning

Generalforsamlingsreferatet er godkendt af ordstyreren Michael Nilsson, se uddrag af mail herunder:
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Udvalgsoversigt
Badminton - ungdom (Der er ikke oprettet udvalg for motionsbadmintion)
TITEL

NAVN
Jesper Holm
Nina Corfix Jensen

Banko
TITEL

NAVN

Formand

Karina Nielsen

Næstformand

Claus Pejtersen

Regnskab/sekretær

Helene Sabransky
Erik Jensen
Niels Ole Jacobsen
Bent Schou Nielsen
Niels Hulebæk
Jesper Nielsen

Gymnastik og Fitness
TITEL

NAVN

Fomand

Sigrid Kjeldstrøm Andersen
Stine Hansen
Luise Due Koren
Dorte Hedberg

Krolf
TITEL

NAVN

Formand

Per Vanman

Næstformand

Jørgen Steinmetz

Kasserer

Joan Vanman
Elinor Nielsen
Britta Munksgaard

Suppleant

Bodil Mayn Jensen

Baneansvarlig

Erik Bundgaard

Referent: Jørgen Oberlin Nielsen
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KUK / Mini-KUK
TITEL
Formand

NAVN
Iben Rasmussen

Næstformand

Kitta Pedersen

Budget

Brigitte Kjeldstrøm

Suppleant

Dorte Hedberg

Suppleant

Rene Rasmussen

Linedance
TITEL

NAVN

Formand

Tove Jensen
Tove Andersen

Motion og Trivsel
TITEL

NAVN

Formand

Alice Malling

Næstformand

Øjvind Agerbo

Kasserer

Tut Feveile
Jørgen Malling
Aase Jensen
Kamma Knudsen
Flemming Danielsen
Annelise Ciesla

4440-løberne
TITEL

NAVN
Jesper Holm
Kirsti Christiansen
Majbritt Nielsen
Gitte Nielsen
Stig Bille Iversen
Rene Sørensen

Referent: Jørgen Oberlin Nielsen
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Skytterne
TITEL

NAVN

Formand

Martin Kramer Frandsen

Næstformand

Allan Riemer

Kasser

Lissi Karlsen

Best. medlem og KIF rep

John Romlund

Best. Medlem

Bent V. Hansen

Best. Suppleant

Jørgen Madsen

Best. Suppleant

Peter Søllested

Referent: Jørgen Oberlin Nielsen
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