Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 19.11.2018
Tilstede
Stine Teddy
Fraværende Jesper

Nina

Bent

Claus

Luise

Jørgen

Brigitte Iben

Dagsorden
1. Bordet rundt
Uddybning

Vi tager en tur bordet rundt, med hvad der er sket siden sidst.
Derudover skal vi have styr på trænere, udvalg og repræsentanter det skal gerne ende ud i
et bilag til vedtægterne – som bliver efterspurgt.

Refleksion

Der bliver desværre ikke noget Lucia eller Juletræsfest i år pga. diverse misforståelser.
Det aftales at Jørgen Oberlin tager kontakt til Jørgen Madsen for at vi kan få en god
kommunikation mellem Bylauget og KIF. Det aftales at Luise og Jørgen fra KIF kan snakke
med Bylauget. Jørgen finder en mandag.
Klubberne ville gerne sælge julekalendere i år til Loppetorvet, dette blev afvist af
Støtteforeningen. Årsagen skulle være at der også er blevet sagt nej til Skolen for salg. Iben
giver udtryk for at vi ikke forstår hvorfor vi er blevet afvist. Laila har afvist salget med afsæt
i Støtteforeningen, det har ikke været vendt i Støtteforeningens Bestyrelse.
Klubberne vil muligvis også søge noget støtte hos KIF.
Brigitte oplyser at hvis der sendes en mail til Hallens Restauratør kan man ansøge om at
sælge kalendere i Hallens forhal ved arrangementer og til Støtterne, dette kan Hallens
Restauratør sige ja til.

Beslutning
2. E-Sport
Uddybning

Refleksion

Status fra Brian Sabransky
Udeståender
Infomøde
Udvalg
Brian oplyser at der er blevet returneret 30 interessekort, 4 der gerne vil være i Bestyrelsen
for esport samt 8 der gerne vil være trænere. Ud af de 30 er der 20 der gerne ville CSGO, 9
til Fortnight og 5 på andre spil.
Der vil snart blive afholdt møde med trænere m.m. for at vi kan få startet op.
Timeslots vil være 16-18, 18-20 for børn og unge samt 20-22 for voksne.
Brian har testet PC’ere og de kører godt.
Vi mangler lidt borde, Teddy vil snakke lidt med Betek.
Der tales om at vi kan bruge nogle af de borde vi har i Hallen i forvejen.
Der skal etableres noget ventilation i rummet, dette ligger i Hallens Bestyrelse.
Brigitte oplyser at Forsikringen har oplyst at blot der er Rukolås i døren og alarm på
rummet er vi dækket.
Der skrives til Martin om at få nye koder til dem der har adgang.
Bestyrelsen kan evt. undersøge hvad en røgkanon til rummet koster.
Der skal sættes mørklægningsgardiner op.
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Der skal sættes indirekte lyskilder op.
Der skal også bruges et stort TV, minimum 55”
Teddy vil tale med Efterskolen i Mørkøv om de kunne være interesserede i at bruge esport
lokale med udstyr.
Kontingentet bliver sat til kr. 1200 pr. år.
Beslutning

3. Ansøgninger
Uddybning
Refleksion

Skytterne til logo på trøjer, det drejer sig om 20 trøjer med Logo hvor prisen er 2500,00 kr
for 5 logo på hver trøje , trøjerne klarer vi selv
M&T til transportvogn Tress på kr 3200,00 + moms = kr 4.000,00
Bestyrelsen bevilliger pengene til trøjerne til Skytterne.
Bestyrelsen bevilliger pengene til Transportvognen til M&T.
Sol fra danserne vil gerne have støtte til en danseuddannelse hos Sonny Freddy Petersens
Danseskole. Vi snakker om det i Bestyrelsen om vi kan bruge det til at tiltrække flere der vil
danse, dette menes der. Betingelsen er at hun underviser 2 år efter endt uddannelse.
Der tales om at få lavet noget ordentligt materiale for at promovere dansen, Teddy oplyser
at Tilde kan lave noget lækkert med postkort med f.eks. QR koder.
Vi fortsætter til næste bestyrelsesmøde med dette.

Beslutning

4. Samarbejde om Knabstrup
Uddybning
Refleksion

Orientering om projektet – der skal findes en repræsentant fra KIF bestyrelsen som kan
indgå i en styregruppe. Se vedhæftet materiale.
Stine foreslår at man muligvis kunne tale med Niels og Grete og høre om de ville hjælpe
KIF med dette da de har tidligere politisk erfaring og kender spillet.

Beslutning

5. Økonomi
Uddybning

Iben oplyser at vi har 183.170 på foreningskontoen og har 367.772 på pluskontoen (Det er
her vi har taget PC pengene fra). Vi mangler lidt kontingenter – især fra Bueskytterne,
Brigitte ser mere ind i dette.
M&T (Tut) har oplyst man gerne vil have alle medlemmer ind i Klubmodulet.

Refleksion
Beslutning

6. Næste møde afholdes Ny mødedato aftales til 13. december kl. 19.
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