Referat for Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 9. januar 2020 kl. 18:30
Tilstede
Brigitte
Martin Claus Iben
Fraværende
Gæster
Trine
(Støtterne)

Jesper Jørgen Lars

Nina Stine Teddi

Dagsorden
1. Økonomi – Nyt fra Kassereren (Fast punkt)
Uddybning
Refleksion

Sidste møde kr. 354676,22 Foreningskonto
Sidste møde kr. 315969,37 Bufferkonto
Sidste møde Kr. 425712,00 Foreningskonto, i dag
Sidste møde kr. 316002,35 Bufferkonto, i dag

Beslutning
2. KIF i DGI – Jesper (Fast punkt)
Uddybning Intet nyt
Refleksion
Beslutning

3. Bordet rundt (Fast punkt)
Uddybning

Jesper: Oplyser at Holbæk Kommune fremover har ret til at sætte prisen på lokalerne
fremover for aktiviteter der intet har med foreningslivet at gøre. Holbæk Kommune (Kultur
og Fritidsudvalget) er åbne overfor dialog vedr. lokalerne og pris på disse. Har talt med
Roskilde Akustik og meddelt at vi ikke ønsker at gøre brug af deres tilbud på nuværende
tidspunkt. DGI Faciliteter er blevet meddelt vi ikke på nuværende tidspunkt ikke ønsker at
gå videre med dansesalen.
Brigitte: Der har været afholdt et møde med Tove og Sarah vedr. vedligehold af redskaber
med Tress. Man vil gennemgå alle redskaberne og se hvad der skal bruges og hvad det
koster at vedligeholde redskaberne. Brigitte vil tale med ham et tjek eller flere om året på
vores redskaber hvad angår sikkerhed og generelle stand.
Nyt fra Hallen: Formanden er kommet hjem fra Grønland igen. Kiosken er ved at blive
renoveret. Der er endnu ikke lavet en samarbejdsaftale med Vommevad forsamlingshus for
fremtidigt samarbejde. Bylauget har valgt ikke at have en repræsentant i Hallens Bestyrelse
fra næste år.
Claus: Banko til og nytår med over 390 mennesker hver gang – spillene har givet et
overskud på over kr. 40000. Til en normal Bankoaften er der over 170 besøgende
bankomaner.
Støtterne: Har kr. 96900,79 i kassen, det er rigtig flot. Generalforsamling den 23. marts.
Stine: Sæsonafslutningen er den 22. marts kl. 11 til 14 i år.

Refleksion
Beslutning
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4. Bestyrelsen fremover
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Intet nyt på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen opfordres til at komme med nye kandidater til Bestyrelsen til næste møde.

5. M&T, nye trænere
Uddybning
Refleksion

Der er sendt en mail til Alice fra Stine vedr. en træner uddannelse hos DAI. Stine har en
lokal kontakt i DAI Senior: Marie-Louise.
Stine har kontaktet Marie-Louise. DAI oplyser at det optimale er at man finder en i
lokalområdet. Det optimale er at vi får lavet et kursus planlagt.

Beslutning

6. Planlægning af Generalforsamling 26. marts kl. 18
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Generalforsamling ifølge vedtægterne.
Der skal laves en tilføjelse til KIF’s vedtægter:
KIF består af hold og aktiviteter.
Der er kun en selvstændig afdeling, nemlig Skytterne, der er tilknyttet KIF.
Dette skyldes juridiske årsager pga. våben.
Der snakkes om at man i stedet for udvalg kan have en række ”Holdledere” der tager sig af
kontakt mellem trænerne og Bestyrelsen. Disse skal snakke sammen og hjælpes med at
f.eks. inddrive kontingent, indkøb af f.eks. bluser m.m.
Bestyrelsen samles kl. 18 og spiser sammen.

7. Årshjulet – hvor er vi nu samt deling via Googledrive?
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Der skal oprettes en Googledrive konto til Knabstrup.
Det besluttes at Tilde skal oprette denne. Jesper taler med Tilde om dette.
Jesper oplyser at der laves ikke en fælles konto af sikkerhedsmæssige årsager.
Der laves i stedet en googlekonto til deling af dokumenter hvor den gældende formand er
administrator og styrer adgangen til dokumenterne. Stine har oprettet en konto til det
samme og er administrator af denne for nærværende.

8. KIF og Rulleskøjterne
Uddybning

Refleksion
Beslutning

Tekst fra forrige referat: Jesper har et kommende punkt omkring Rulleskøjterne ift. at
være en ’afdeling’ med KIF, søgning af midler, m.v. Det kan være at KIF skal overveje at
præcisere hvad der støttes eller ikke støttes.
ART er på sidste års Generalforsamling blevet godkendt til optagelse i KIF. For at få støtte
skal de aflevere budget m.m., derudover skal der indbetales kontingent til KIF. Dette er
ikke tilfældet på nuværende tidspunkt.
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9. Trænerkontrakter
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Tages til næste møde.

10.Evt.
Uddybning Bogføring: Der er ikke bogført i hele 2019 oplyses det på mødet. Iben vil tale med vores
bogholder Lotte om det på mandag. Det er vigtigt at trænere m.m. kan se hvorledes deres
budget o.a. hænger sammen til enhver tid. Opdatering af bogføring skal ske senest hver 3.
måned.
Halbookning: Jesper har været til starten af et møde i dag mht. bookning af haltider. Jesper
mener at det er nemmere at tilgå end forventet. Det er de lokale foreninger der har førsteret
til tiderne. Man kan ikke booke direkte mellem 15. januar og 1. maj. Man kan ansøge om
tider mellem 1. februar og 1. april, det er her KIF skal sende ansøgningerne ind således at vi
kan få de haltider der er vigtige for vores aktiviteter.
Annoncemedhjælper: Bestyrelsen snakker om at der skal være en ”annoncenurser” som
kan snakke lidt med annoncøerne i løbet af året, sende et brev ved juletid m.m.
Årshjul: Der skal findes følgende: Årets KIF’er, Årets træner, Årets æresmedlem.
Morgenmad til Bankofolkene: ”Udgifterne” til morgenmad og nedtagningsdrikke blev
aftalt til at skulle deles mellem Hallen og KIF. Det aftales at KIF tager den fulde udgift.
Budgetter: Fremover skal de enkelte hold fremsende ønsker til den nye sæson til
Bestyrelsen der så ser på indstillingerne. Der er intet til hinder for at et hold kan komme med
en indstilling.
KIF Eventgruppe: Teddi foreslår at man laver en eventgruppe der kan stå for forskellige
events i løbet af året i Hallen. Der er intet fast besluttet om hvad det skal være for events.
Dette punkt kommer op på næste Bestyrelsesmøde.
Refleksion
Beslutning

11. Næste møde afholdes 6. februar kl. 18:30
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