Bestyrelsesmøde i KIF d. 24.09.2020
Dagsorden
Tilstedeværende:
Rasmus Riis, Iben, Martin, Lars, Niels-Henrik, Trine, Eline
1. Valg af referent – Eline
2. Motion og trivsel - brug af redskaber
-

-

Under møde i lokalforum d. 21/9 blev Rasmus spurgt ind til af et medlem fra
motion og trivsel, hvorfor der ikke måtte benyttes redskaber. Det har været
motion og trivsel der selv har forbudt brugen af redskaber, fordi der ikke har
været ressourcer til afspritning. Lokalforum sendte i referat ud at der ikke må
benyttes redskaber i KIF. Det var en fejl at dette blev sendt ud og en rettelse
blev medsendt.
Det pointeres at man gerne må bruge redskaber, men de skal sprittes af. Hvis
man er i tvivl spørg træner eller bestyrelsen.

3. Status fra kassereren
Iben:
- 282.856,46kr foreningskonto
- 316.002,35kr pluskontoen
-

Der stilles garanti for følgende:
o
o
o

250.000kr til RC banen
130.000kr til danserum
Min. 55.000kr til trænergodtgørelser

4. Budget i udvalg
Iben:
- Der ønskes et ”need to have/nice to have” budget fra udvalgene, så der er
mere mere overblik over de fakturaer der sendes til kassereren.
- Den ansvarlige træner skal stå for dette og et arbejdsudvalg i KIF bestyrelse
vil kigge på dette.
- Arbejdsudvalget består af Iben og Rasmus.
5. Udbetaling af midler til Knabstrup hallen
- Det er tidligere bestemt at RC-centeret skulle modtage et bidrag på 250.000kr
fra KIF i to rater; 150.000kr med det samme og 100.000kr efter Loppetorv.
Dette sendes til hallen, som står for betaling af regningerne.
- Lark midler har givet 400.000kr mod at samme beløb rejses andetsteds:
Holbæk kommune 380.000kr.
Martin (formand i hallen) forlod lokalet efter gennemgang.
-

Det er vedtaget at RC-center godt kan få samtlige 250.000kr til udbetaling.

6. Midler til Fodbold
- Der er fremlagt et halvårsbudget fra fodbold til bestyrelsen, der ender med et
underskud af 1550kr.
Som nævnt under punkt 4 ønskes der budgetter fra udvalgene.
- Alle udgifter, der ikke er en del af det accepterede budget, skal godkedes af
bestyrelsen.
- Alle trænere opfordres til at søge fonde og puljer
- Rasmus laver et detaljeret skriv over, hvad der er foreningsansvar og hvad der
er den enkeltes ansvar.
o Generelt gælder der, at alt der bruges til kamp, er foreningsansvar og
det der bruges til træning, er den enkeltes ansvar.
7. Tilskud til e-sport / større båndbredde i oktober til event
- E-sport har søgt KIF om 2.000kr til præmier samt en forøgelse af båndbredde i
hallens internet i oktober måned hvor der holdes LAN.
- E-sport har ikke sørget for at søge sponsorater ude i byen, LAN-eventet er ikke
lagt op som et klubmodul event og pengene fra billetterne føres ikke direkte ind
på KIF’s konto.
- Så længe der ikke er gennemsigtighed omkring e-sports midler, bliver der ikke
tildelt midler.
8. Trænergodtgørelser
- Thomas Nørgaard ønsker træneruddannelse, hvilket er over nettet og billigere
på grund af Corona. Der er enstemmigt opbakning til beslutning om at Thomas
Nørgaard kan få sin udd.
- Der er generelt ikke styr på antal trænere og hold, samt hvor mange hold en
træner er træner på.
- Der vedtages, at der max kan udbetales 1 godtgørelse pr sæson pr person
uanset antal hold med mindre bestyrelsen har været indover. Dette træder i
kraft ved næste sæson.
- Der skal laves retningslinjer for, hvilke aldersgrupper og hvor mange pr. hold
udløser x antal ansvarlige træner og hjælpertrænere.
Dette skal gøres af et arbejdsudvalg: Iben, Eline og Rasmus
9. Danske hospitalsklovne
- Der er kommet en forespørgsel om der vil sælges kalendere fra Danske
Hospitalsklovne. Det har tidligere været besværligt at afsætte disse kalendere.
Det er nedstemt.
10. Mail til alle trænere/formænd
- I disse corona tider, med skiftende tiltag, mangler der en fælles mail der sendes
besked ud til samtlige nøglepersoner.
Rasmus opretter fællesmailgrupper til ansvarligere trænere, formænd og
bestyrelsen.
11. Knabstrupperen digitaliseret
- Det har længe været planlagt at Knabstrupperen skal digitaliseres. Der er
kommet et bud på at få den lagt op på Knabstrupperen.dk, hvor KIF skal betale
ca. 725kr årligt for en Wordpress tilføjelse til hjemmesiden. Knabstrup.dk og
KnapstrupIF.dk har allerede hjemmesider og der kan findes gratis lagerplads
vha. f.eks. google drev, hvor et link kan tilføjes hjemmesiderne.
Det nedstemmes at købe sig til wordpress tilføjelse på Knabstrupperen.dk

-

-

Bestyrelsen har drøftet at det en stor økonomisk udgift pt. Med postkort, Roll-ups
da vi ikke har så mange tilmeldinger på holdene grundet restriktioner og folk ikke
er trygge ved at møde op pga. covid-19. Ligeledes blev der sidste år og opstarten
af 2020 brugt mange penge på postkort og flyets og der ligger en del postkort på
kontoret som aldrig er blevet uddelt. Det blev også drøftet at bestyrelsen syntes
det er dyrt og vi skal se på at KIFs grundlag er frivilligt arbejde og derfor finde en
som vil lave det som lidt frivilligt arbejde, bestyrelsen er klar på der kommer
udgiften med trykkeri. Bestyrelsen skal med indover før der fremadrettet bestilles
nye postkort til holdene så vi ikke igen bruger penge på disse og de ikke
anvendes. Trænerne skal med indover og de vil dele ud hvis de laves og hvordan
de gerne vil have de ser ud, så trænerne sætter deres eget præg på kortene,
dette kan fremme de gider dele dem ud. Der skal ikke sidde en person og diktere
udsende af postkortene. Nogle af dem er temmelig kedelige i udsende.
Roll ops har vi en del liggende af og bestyrelsen mener disse skal gennemgås før
der besluttes af bestyrelsen om det relevant med nye. Det ikke relevant pt. Da vi
ikke kan komme på skvulp og mørkøvmarked da disse er aflyst grundet covid-19.

12. Mplc / koda
- Brigitte har efterspurgt at vi køber rettigheden til at vise film til f.eks.
sommercampen. Når det er film varetages rettighederne af MPLC. KODA har
kun med musik at gøre. Dette koster 1017kr for en enkelt visning eller 1980 for
et år med op til 50 personer pr. arrangement. Man må ikke annoncere titlen på
filmen
- Beløbet for et års rettigheder godkendes.
13. Status på afløsning for webmaster / hjemmeside / klubmodul
- Eline mangler beføjelser til dette. Beføjelser overdrages af Iben.
14. Eventuelt
- Martin: Arbejdet for udsugningen i kælderen skulle have været påbegyndt i
går.De ved at de skal kontakte Iben eller Peter. De mener at arbejdet
færdiggøres ultimo næste uge.
- Martin: Fra 1/10 er det FORBUDT at skyde nede i kælderen, indtil der ligger en
godkendelse fra politiet.
15. Næste møde
- 29/10 kl. 19:00

