Bestyrelsesmøde i KIF mandag den 18. juni 2018
Tilstede
Bent, Iben Jesper Stine Brigitte Lone Teddi Claus Michael
Afbud

Jørgen

1. Vi havde 10 minutters indlæg fra Lau omkring de nye krigere (kan ikke huske navnet),
de introducerede bestyrelsen for aktiviteten
2. Indkøb af PC til kassererpost i Udvalg hvor det er nødvendigt
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Kassereren har i Bankoudvalget behov for en PC til at lave regnskab
Kassereren i bestyrelsen har behov for en PC til at lave regnskab
Banko skal selv lave regnskab og lægge i Klubmodul.
Banko skal også selv holde internt regnskab med alle spil.
KIF’s kasserer skal naturligvis lave regnskabet for KIF, betale regninger, osv.
Så længe at udvalgene har penge til det kan der købes en pc til kassererens benyttelse.
Luise og Iben sikrer en kontrakt, således at alt det juridiske er på plads.
OK til at Banko udvalget selv køber PC til Helene hos Michael Nilsson, der hjælper med
installation.

3. Tilbagemelding på SKVULP
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Hvad er læring fra i år og tilbagemeldinger
VI SKAL være flere frivillige og have flere remedier med, således at vi kan præsentere alle de
sjove, anderledes og skæve aktiviteter som vi har i KIF.
Vi skal være endnu bedre forberedte… Det skal i Årshjulet og med allerede i
august/september på trænermøde.
SKVULP på dagsordenen til Oktober. Hvor vi sætter tovholder på og tingene i gang.
Jesper taler med Martin og får booket skydevognen til Pinse.

4. Status på e-sport
Uddybning
Refleksion

Investering – LAN party – lokale
Der er afholdt infomøde med over 60 deltagere – super flot fremmøde!!! Efter info-mødet
er der 15-20 tilkendegivelser om opstart til e-sport.
Investeringsbudget sendt ud i dag til bestyrelsen. Inklusive sikring v. blandt andet
røgkanoner. Godt råd fra skytterne omkring røgkanoner - de ødelægger elektronikken, så
det er bedre at sikre døre og vinduer.
Væsentlig investering i Fibernet og kabeltrækning – intern kabling skal afklares. Jesper
vender muligheder i hallens bestyrelse.
Der er 50 tilmeldte til LAN event i august. Der spises oppe i restaurationens lokaler til en
meget fordelagtig pris. Der spilles nede i kælderen og soves i hallen.
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FORSLAG – spørg AnneMarie om vi kan leje et selskabslokale og sove i, i stedet for at sove i
hallen.
(efter mødet er det undersøgt hos brandmyndigheder om det er OK at sove i samme rum
som maskinerne – altså i hallen – og det ikke noget problem, såfremt det kunne være en
løsning).

Beslutning

Michael indhenter denne uge tilbud omkring leje af maskiner fremfor køb.
Michael deltager i Hallens bestyrelsesmøde mandag 25.jun, Jesper lægger hovedet i blød
ifht hvad der er behov for af strøm. Stine skriver til Fox Gaming om lease mulighed, Claus
hjælper med leasing snak ifht GE Capital. Jørgen kan givetvis hjælpe med et praktisk overblik
over intern kabling.

5. Skytterne
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Status fra Skytterne
Præsentation på en sportsdag i Holbæk.
Airsoft præsenteret – STOR interesse!! Banerne i kælderen ér klar og net er klar til
opsætning i hallen, så der kan oprettes hold efter sommerferien! Det aftales at onsdag
inden KUK er et godt tidspunkt.
6 hold ca. 30 skytter er tilmeldt landsmesterskaber.
Byggeprojektet – intet konkret i gang endnu, vi afventer lokalplan / byggetilladelse inden
der sættes mere i gang.
Airsoft hold oprettes onsdag 18-19.30 eventuelt til 20.30 (hvis KUK vil dele hallen)

6. Lokalefordeling inkl. rydning af bestyrelseslokalet
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Oprydning på kontoret og rydning af lokale 21.
24. juni oprydningsdag – alle der kan, møder op
Luise bestiller kaffe og frokost

7. Trænergodtgørelse
Uddybning
Refleksion
Beslutning

En drøftelse af bestyrelsens overvejelser omkring trænegodtgørelser – både ift. udskiftning
af træner på LineDance men også ift. nye trænere på E-sport
LineDance har ikke kørt rundt i årevis og der er ikke stemning for at fortsætte holdet
Det besluttes at nedlægge LineDance og inkludere e-sport trænere til sædvanlig
trænergodtgørelse.

8. Evt.
Uddybning

Brigitte: Ønske om bevilling af 5 fripladser på Sommercampen
Knabstrupperen - Har vi indlæg vi gerne ser med i den version der udkommer primo
August? Hvad ønsker bestyrelsen fokus skal være i denne version?
Hvad er status på aktiviteterne på statussiderne?
Persondataforordningen - Information omkring den nye persondataforordning
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Bylauet sælger pølsevognen – skal KIF købe den?
Refleksion
Beslutning

OK til fripladser
Indlæg til Knabstrupperen lynhurtigt
Persondataforordningen … næste gang
KIF skal ikke købe pølsevognen.

9. Næste møde afholdes d.20/8-18, kl. 19
10. Der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde d.27/6-18, kl. 19 udelukkende omhandlende
E-Sport opstart, investeringer mm.
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