Bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 3. oktober 2017
Tilstede
Jesper Nina
Fraværende Iben
Laila

Rene
Jannie

Stine

John

Jørgen

1. Siden sidst
Uddybning Orientering fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer
Refleksion Stine: Sæsonen er nu startet, og der er en OK tilslutning på nuværende tidspunkt, dog er
springholdet endnu ikke besat med nogen. Tove vil gerne have et trænermøde med de
andre trænere.
Rene: Der har været Kræmmermarked, vi manglede DGI skydeteltet. Da vi ikke var blevet
informeret om vi kunne sætte teltet op kunne vi ikke nå at få en tilladelse af Politiet –
ærgerligt. Rene og John vil tage med til Generalforsamling i Fox Festivalen den 12. oktober
kl. 19.
Nina: Iben er ved at være godt inde i regnskabet og årets gang i regnskabet. KUK har fået
en skærm nu. Iben skal hjælpe med at lave kontrakten for Linedans.
John: Det går godt i Skytteforeningen. Der har været skytter til DM: 3 guld og 1 sølv
medalje ! Vi skal snart have startet noget Airsoft op, der er stor interesse.
Jesper: Der er nu ca. 200 medlemmer i Skytteforeningen. Der er blevet ryddet op ved
skydebanerne. Der har været møde med arkitekten fra DGI vedr. det nye Skyttehus, det ser
meget lovende ud. Vi fik en kort orientering af Jesper om byggeriet, det ser meget lovende
ud. På nuværende tidspunkt er tidsestimatet færdiggørelse indenfor 5 år.
Annmari har fået oplæg til ny Forpagtningsaftale.
10. klasses centeret har været på besøg den 2.oktober for at lave noget gymnastik,
skydning etc. Det var en succes, der har været positiv feed back. Løbeklubben har været til
Broløb og formanden har været til Maratonløb og gennemført.
Der sker en del på KIF’s facebook gruppe, meget positivt.
Beslutning
2. Kræmmermarked
Uddybning Evaluering
Refleksion Jesper oplyser at der var ting der gik galt kommunikationsmæssigt mht. skydebanen,
desværre. Jesper fik prøvet at sætte teltet op alene, det tager en time !!! Generelt gik det
godt. Jesper indkøbte en bue med sugekopper der var en stor succes. Der er blevet fundet
en vinder af et års gratis medlemskab og disse har fået besked. Stine foreslog at man kunne
bede folk om at tilmelde sig et nyhedsbrev når de deltog i konkurrencen. Jørgen færdiggør
en Kræmmermarkedkøreplan.
Beslutning Det var en god begivenhed vi gentager til næste år

3. Borde og stole til hallen
Uddybning Hallen søger tilskud til købet af borde og stole.
Refleksion Hallen har købt nye borde/stole og vil gerne vide om KIF vil give et tilskud. Der er i alt
indkøbt for 120.000 kr. inkl. Moms.
Beslutning Bestyrelsen bevilger 60.000 kr.

4. Loppetorv
Uddybning Lopperne beder os sætte vores store telt op samt hegn ved mark og p-plads
Refleksion Vi stiller så mange som muligt.
Referent: Jørgen
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5. 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
Folder: Velkommen til foreningen.
Ansvarlig: Jesper
Knabstrup IF, værdigrundlag.
Ansvarlig: Jesper
Forenings udviklings samtale.
Ansvarlig: Jesper

Refleksion

På næste uge skal vi have et punkt. Vedr. evaluering efter arrangementer. Der skal træffes
en principbeslutning vedr. dette.

Beslutning

6. Næste møde afholdes 7. november 2017 kl. 19.

Referent: Jørgen
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