Dagsorden for Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 6. februar 2020 kl. 18:30
Tilstede
Brigitte
Martin Claus Iben
Jesper Teddi Lars
Fraværende Trine
Stine
Nina Jørgen
Gæster
(Støtterne)

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

Sidste møde kr. 418308,27 Foreningskonto
Sidste møde kr. 316002,35 Bufferkonto
Sidste møde Kr. Foreningskonto, i dag
Sidste møde kr. Bufferkonto, i dag

Beslutning

2. Økonomi – Budgetter
Uddybning
Refleksion

Beslutning

Iben kommenterer budgetter
Iben mangler tilbagemelding på hvor mange deltagere der forventes på de forskellige
hold.
Der er indberettet medlemsantal på Fritidsportalen og medlemstal.dk. Iben synes at
medlemstal.dk har flere mangler, bl.a. valgmuligheder af aktiviteter.
Sommercamp budget har et underskud på 41.000 kr. før kommunalt tilskud.
Det forventes at det kommunale tilskud vil dække underskudet som hidtil, men det
kommunale tilskud er ikke 100% sikkert. Derfor forhåndsgodkendes et underskud på
10.000 kr.

3. KIF i DGI – Jesper (Fast punkt)
Uddybning Intet nyt. Jesper har ikke nået at tale med Steen Ulrik
Refleksion
Beslutning

4. Bordet rundt (Fast punkt)
Uddybning

Refleksion
Beslutning

Teddi fortæller at han muligvis af personlige årsager ikke kan være så deltagende som
hidtil. Banko er nervøs for udfaldet af dialogen med kommunen om betaling for at benytte
hallen. Banko har fået tilbud om at benytte Vommevad forsamlingshus for 1000 kr./gang.
Dans kan ikke være i hallen samtidig med RC pga. støj fra bilerne.
Knabstrup Hallens bestyrelse ansøges om at benytte 1. salen til bl.a. dans.

5. Bestyrelsen fremover
Uddybning

Vi skal finde kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen til generalforsamlingen.
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Refleksion

Beslutning

Jesper har talt med sit emne, der desværre takkede nej. Jannie Riemer stiller ikke op som
kandidat ved denne generalforsamling. Claus har fundet 2 der gerne vil stille op. Et navn
kom på bordet og Teddi vil tage en snak med vedkommende.
Bestyrelsen opfordres til at komme med nye kandidater til Bestyrelsen til næste møde.

6. Hjertestarterkursus
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Der ønskes hjertestarterkursus.
Jesper har endnu ikke taget kontakt til DGI om dette.
Jesper tager kontakt

7. Skolens fødselsdag
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Skal KIF foretage sig noget - børnegymnastikhold
Balancebøller fremstiller en video der kan vises. Der arbejdes på en miniopvisning fra dans
og springhold.

8. Trænerkontrakter
Uddybning
Refleksion

Stine har lavet et udkast
Der er stemning for at forhøje godtgørelser til eksempelvis 3000 kr. til ansvarlig træner,
2500 kr. til træner over 18 år, 2000 kr. til træner under 18 år

Beslutning

9. Bogføringsbistand fremover
Uddybning

Refleksion
Beslutning

Da der ikke er foretaget løbende bogføring det sidste år er det foreslået at bruge Rhina i
stedet for således at bilag m.m. også bliver i Knabstrup for at gøre Kasserens arbejde
nemmere og altid have de forskellige konto opdateret hvilket de ikke har været det sidste
år.
Bogføringsfabrikkens bogføring har ikke været tilfredsstillende i 2019, derfor undersøges
alternative muligheder.
Der tages en snak med Bogføringsfabrikken om de kan opfylde Knabstrup IF’s ønsker, og
om muligheden med at Rhina til tastearbejdet med bogføringen.

10. Generalforsamling
Uddybning
Refleksion
Beslutning

Skal afholdelse af generalforsamlingen forløbe som den plejer?
Ja. Der inviteres på Wienerschnitzel kl. 18 på Knabstrup IF’s Facebookside og
Knabstrupif.dk. Tilmelding senest en uge før generalforsamling til kasserer@knabstrupif.dk

11.Bueskydning
Referent: Jesper
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Uddybning Der er søgt om at indkøbe nye buer da det gamle er nedslidte. De gamle buer skal leveres
tilbage til DGI. Hvor er vi økonomisk og skal vi først høre DGI om udgiften til dem før vi
bevilliger nye buer ?
Refleksion Tidligere bevilling kan ikke benyttes. DGI rykkes for regning for udstyr.
Beslutning Der bevilges 15.000 til indkøb af nye buer.

12.Økonomiske retningslinier for gaver
Uddybning Der skal tages en snak om hvor meget KIF skal give til jubilæer, runde fødselsdage, diverse
bryllypsmarkeringsdage m.v.
Refleksion Der er undren over at der ikke er en fast linje for gavestørrelse, gaver fra Banko er generelt
væsentlig større end fra resten af foreningen. Claus fortæller at Banko ifølge
driftskontrakten egenrådigt kan beslutte størrelse på gaver.
I henhold til skatteregler skal gaver der overstiger en værdi af 1100 kr. indberettes til Skat.
Beslutning Foreningshåndbog opdateres med at gavers størrelse ikke overstiger en værdi på 1000 kr.

13.Roll ups (Teddi)
Uddybning Skal der bestilles nogle nye som er up-to-date. Pris pr. stk. (ex. Moms): kr. 547
Refleksion Mange Roll ups er out datede.
Beslutning Teddi får fremstillet nye til erstatning for out datede Roll ups

14.Opslagstavler (Teddi)
Uddybning Renovering af nuværende opslagstavle, muligvis med indbygning af elektronisk infoskærm
også. Opsætning af plakatsøjle ved indgangen til forhallen udefra. Priser set til kr. 920,50
ex. Moms for Ø57 og 1473,50 ex. Moms for Ø75. Begge priser ex. Levering.
Refleksion Jesper har længe haft et ønske om en infoskærm der fortæller om dagens aktiviteter og
møder i hallens lokaler, og tænker at det måske vil løse Halinspektørens udfordring med at
printe informationerne fra Fritidsportalen.
Beslutning Teddi undersøger priser

15. Indkøb af gymnastik remedier (Brigitte)
Uddybning Brigitte har fået et tilbud fra Tress på kr. 52491,20 ex. Moms. Skal KIF slå til ?
Refleksion Flere af redskaberne skal opgraderes eller repareres.
Beslutning Der bevilges indkøb af ny springmåtte og andre opgraderinger for 20500,- kr. Der er ikke
behov for ny Air Track med tilbehør og derfor købes det ikke.

16. Støtte til Modelflyverklubben, Mail fra Torben Mortensen
Uddybning Til KIF v/Jesper Skjold Holm.
Som loppemand har jeg netop fået information om, at Støtteforeningens overskud for
2019 og dermed også loppepengene - er fordelt mellem KIF/HAL/BYLAUG/STØTTERNE.
Har også fået at vide at årsagen til at Modelflyverne ikke er blandt modtagerne, er at de nu
er en afdeling
under KIF.
Referent: Jesper
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Jeg vil derfor, som loppemand( uden at blande mig i KIF-sager), opfordre til at KIF
påskønner og yder et økonomisk bidrag til Modelflyverne, da de jo igen for 2019 har
planlagt, og rekrutteret folk til forberedende arbejde og afvikling af P-opgaven ved
Loppetorvet i 2019 - en opgave af et vist omfang - og som tillige indbringer et beløb på
omkring kr. 16.000,-.
Vil ikke lægge skjul på, at et af mine motiver er at prøve, at Motivere klubben til igen
fremover at klare denne opgave, som både er vigtig for arrangementet, men også kræver
en indsats af et ikke ubetydeligt omfang.
De bedste loppehilsener,
overloppe Torben
Refleksion
Beslutning

Jesper sender et svar

17. Ansøgning til Grønt område
Uddybning Knabstrup hallen ansøger om 250.000 kr. tilskud til RC park
Refleksion Projektet med nye faciliteter på det grønne område bag hallen (gamle boldbaner) er nu
endelig kommet gennem de kommunale instanser og byggetilladelse til køretårn er
kommet på plads. I forbindelse med projekt skyttecenter er de oprindelige ideer om RC
faciliteter kommet på niveau med resten af skyttecenteret. Det vil sige at faciliteter for
flyvende, sejlende og kørende RC bliver på konkurrenceniveau. Projektet med RC parken
har et budget på 1.500.000 kr.
Arbejdsgruppen og Knabstrup hallen har fået genbevilget de ca. 380.000 kr. midler fra
kommunen, som tidligere var bevilget til faciliteter til det grønne område. Derudover er der
blevet søgt midler fra LAK og der er bevilget 400.000 kr. til projektet.
Der var meget snak om projektet, beløbets størrelse og ikke mindst behovet for
faciliteterne. Der var argumenter for at behovet for en multisal er større. På nuværende
tidspunkt har vi en lille modelflyveklub og en modelbilklub i etableringsfasen. Arbejdet
med projektet har været i gang meget længe og der er brugt mange kræfter og timer for at
nå hertil og faciliteterne til RC sport er kommet efter ønske fra Knabstrup IF. Derfor var der
flertal for at projektet skulle støttes, der var dog betænkeligheder med beløbets størrelse i
forhold til Knabstrup IF’s likvide midler. Der blev gjort opmærksom på at Holbæk
Modelflyveklub havde bidraget med godt 50.000 kr. til Knabstrup IF, da de blev optaget i
Knabstrup IF.
Beslutning Der kunne opnås flertal for et forslag om at bevilge 50.000 kr. fra Holbæk Modelflyveklub
og 100.000 kr. nu og yderligere 100.000 kr. når overskuddet fra næstkommende loppetorv
kommer på kontoen.

18 Evt.

Næste møde afholdes. 5. marts kl. 18:30
Referent: Jesper

Side 4 af 5

Dagsorden for Bestyrelsesmøde i KIF torsdag d. 6. februar 2020 kl. 18:30

Referent: Jesper

Side 5 af 5

