Bestyrelsesmøde i KIF onsdag d. 3.10.2018
Tilstede:
Luise
Fraværende: Iben

Jesper
Jørgen

Brigitte Stine
Nina

Teddy

Brian
Michael
Sabransky Nilsson

Dagsorden
1. E-Sport
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Brian Sabransky vil evt. gerne tage styringen – han kommer med til mødet kl.19.
Visitkort uddelt på kræmmermarked, flere voksne, som Brigitte og Teddy har talt med,
viser interesse for udvalgsarbejde. Brian vil gerne tilbyde E-sport primært for bredden,
fysisk træning skal være en del af E-sport, 0 tolerance for snyd (regelsæt opstilles). Brian
vurderer at hardware vil beløbe sig til ca. 16.000 kr./station incl. Stol.
Møde tirsdag d. 23-10 kl. 19.00 for etablering af udvalg i E-sport, interesserede inviteres.

2. Pølsevognen fra Bylauget
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Vil/Skal KIF byde ind på pølsevognen, i så fald skal vi overveje flere ting såsom placering,
transport, vedligehold, udlejning, ansvar mm.
Den skal transporteres på trailer (som vi ikke har), da den ikke har lys og nummerplader.
Den har været udlejet ca. 5 gange de seneste 2 år. Den skal opbevares et tørt sted (vi har
ikke pt et sted den kan opbevares). Nogen skal have ansvaret for den (vi har pt ingen der
vil påtage sig den opgave).
Knabstrup IF har ikke faciliteter og resurser til at overtage pølsevognen.

3. Opdatering fra Skytterne på Airsoft projektet
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Vi har andre der gerne vil bruge hallen ;-)
Airsoft starter i kælderen som er godkendt

4. Fælles indsats om Knabstrups fremtid
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Holbæk kommune har kontaktet os. Hvilke ønsker vil Knabstrup IF have på dagsordenen
Ventilation i kælderen, sal i de bagerste omklædningsrum, tidssvarende
omklædningsfaciliteter, cykel/gangsti mellem by og hal, belysning af parkeringsareal.
Repræsentant fra Knabstrup IF deltager i mødet. Afventer dato.

5. Opdatering på alle hold, aktiviteter og projekter
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Dette også for at kunne opdaterer midtersiden i Knabstrupperen –
En slags bordet rundt
Herunder: Bueskydning tider?, Motionsbadminton, Kontingent til dele forældre
Krummer og Yoga godt i gang, Bueskydning, CT og ung-dans mangler tilslutning. Banko
afholdt banko med stort underskud på kræmmermarkedet, bortset fra det økonomiske
forløb det godt og konceptet revurderes med henblik på næste års deltagelse.
Afventer yderligere tilslutning til næste bestyrelses møde.
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6. Frivillige til loppetorvet
Uddybning
Refleksion

Støtterne mangler frivillige til loppetorvet
Loppetorvet søger sælgere og vi vil gerne gøre en indsats for at hjælpe med at finde flere.
DGI’s årsmøde er samme weekend og Jesper er inviteret med, bestyrelsen bakker op om
deltagelse.

Beslutning

7. Bughurt
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Ansøgning om optagelse i KIF – se vedhæftet
Knabstrup IF ønsker at byde denne aktivitet velkommen.
Knabstrup IF vil gerne bidrage til opførelse af en arena, gerne i fællesskab med Knabstrup
hallen.

8. Evt.
9. Næste møde afholdes torsdag d. 15-11 2018

Referent: Jesper

Side 2 af 2

