Bestyrelsesmøde i KIF d. 26.11.2020
Referat
Tilstedeværende: Iben, Niels, Jesper, Trine, Eline, Stine, Teddi, Anders, Rasmus, Lars.

1. Valg af referent
Rasmus
2. Nyt fra
Formand:
Stille måned uden nogen uheldige episoder.
Fodbold tilmeldt DBU i går. Rasmus besøgte fodbold fredag i sidste uge. Et kort visit,
men det er planen at komme rundt til de forskellige udvalg.
Hans Henrik ringede vedrørende hundetræning fra Holbæk hundetræning, på hallens
baner. Dette havde Rasmus ikke noget imod, men det er jo også hallens anlæg. Iben
informerer at de er begyndt dags dato.
Indskudt fra Rasmus: Det kunne være en ide at få lavet et punkt i dagsordenen med
aktionspunkter fra sidst.
Rasmus fik kontakt med Peter Rabbitts (RC), da RC holdet var blevet aktiveret før tid
og der var åbnet for tilmelding. Rasmus fik lukket dette hold på hjemmesiden, så det
ikke ligner at udvalget er aktivt. Rasmus bedte Peter Rabbitts om et skriv til
hjemmesiden, nu der er efterspørgsel. RC sendte et skriv ud, der blev delt ind i KIF’s
feed på forsiden af hjemmesiden.
Rasmus mener at det kunne være en god ide med en beskrivelse af hold under
idrætsforeningen på hjemmesiden, så alt information ikke står under tilmelding. Stine
informerer at dette allerede eksisterer, men at det ikke benyttes da der ikke var så
meget tekst at sætte ind. Dette kigger Rasmus og Eline på.

Jesper:

Der er bestilt vinduer til det nye aktivitetsrum. Beløbet bliver ca. 23.000kr for vinduer,
et Black Friday tilbud, med levering i uge 13.

Niels:
Melder ind fra bueskytterne at medaljer fra landsdelsmesterskab for bueskytter, DGI
midt- og vestsjælland er blevet modtaget. 1 guld, 2 sølv og 2 bronze blev det til.

Iben:
Netværkscaféen. Der er arrangeret julekoncert d. 12/12 med Frederiksberg Brass
Band med bespisning. Der er begyndt at trille tilmeldinger ind. Der er 200 billetter.

3. Status fra kassereren
Iben:
Ca. 283.000kr på foreningskontoen.
Ca. 65.000kr på pluskontoen.
Der ligger ikke noget til betaling.
Q1 og Q2 er bogført færdigt. Q3 er snart færdigt.
4. Frivillige hænder
I forbindelse med julekoncerten d. 12/12 bliver der efterspurgt frivillige. Lige nu går
det mund til mund, når der skal rekrutteres frivillige til arrangementer.
Der er oprettet en facebook gruppe der hedder Team Frivillig Knabstrup Hallen, der
pt. har over 30 medlemmer. Der er spurgt ind til frivillige til arrangementet via denne
kanal. Rasmus efterspørger et system til at få fat i alle frivillige på en gang.
Der er 0 tilmeldte frivillige på klubmodul frivillig. En mail liste på smarter mail vil bliver
for stor med 30-50 emails.
Stine nævner at banko kan tilmeldes frivillige på klubmodul. Dette kigger Rasmus på.

5. Tilbud fra Klubfilm

Jesper fra Klubfilm ringede til Rasmus den anden dag og tilbød at lave en gratis
reklamevideo. Alle synes det lyder som en god ide. Rasmus tager fat i Jesper og
giver et go.
6. Nyt klæde til billardbord
Jan Fjordbak har efterspurgt nyt klæde til billardbordet. Han har fået et tilbud på
6.000kr inkl moms inkl. bander.
Der er ingen imod.
Rasmus skriver til Jan Fjordbak.
7. Eventuelt
-Rasmus: Grib bolden med mails. Når der kommer mails til bestyrelsen, skal der
sigtes efter, at de der svarer tilbage til bestyrelsen, tager kontakten.
-Teddi nævner at nærmeste el-ladestander er i Svinninge. Teddi har taget kontakt til
Clever og hørt om de kunne sætte en op. Clever sørger for omkostningerne på nogle
ladestandere, ellers vil de give et tilbud.
Teddi er ikke videre med puslebordet, men det kommer.
8. Næste møde
D. 14. januar kl 19.00.

