Bestyrelsesmøde i KIF d. 29.10.2020
Referat
Tilstedeværende: Teddi, Martin, Niels, Eline, Jepser, Trine, Anders, Lars, Rasmus

1. Valg af referent
- Eline
2. Nyt fra formanden
- Der høres mest fra fodbold.
- Eline og jeg har siddet med Klubmodul for at finde rundt i det. Der er okay
videoer med, hvordan man bruger den.
Der er pt. 137 aktive medlemmer på Klubmodul – det er helt fint, da motion og
trivsel ikke melder sig ind via KM (der er ca. 100 medlemmer)
- E-Sport har holdt LAN. De fandt selv sponsor til internet. Betalingerne er gået
igennem deres dommere, og ikke gennem klubmodul. Jesper mener, at E-Sport
skal have lidt hjælp til Klubmodul. Brian har fat i Jesper om at se på butikken på
klubmodul. E-sport fandt også sponsor til præmier andetsteds.
- Rasmus fik en mail fra Peter i morges, der omhandlede en forælder, der
overfusede badmintonspillerne (kaldte dem aber mv.)
Gymnastikholdet ventede på at komme ind efter badminton – en forælder blev
meget aggressiv, fordi badminton var mellem 2-7 min over tid.
Stine foreslår: at der sendes en mail til forældre om god opførsel, og alle burde
være klar til at forlade hallen senest hel! Hallen kunne også være dem der
kommunikerede ud til alle, at alle hold skal være færdig 5 min i. Peter kan sende
den ud over fritidsportalen.
Stine skriver ud til Peter og relevante parter. Hun skriver også ud til Bjarne, at
sagen er der taget hånd om.
- Aflysning af Badminton d. 18/10. Et booket hold mødte op til en hal der var i brug.
Da det er vores interne hold har Peter ikke mulighed for at melde ud til
badminton, men der modtages en samlet liste fra fritidsportalen med ændringer.
Dette tages der ikke vare på. Rasmus vil arbejde videre med et mail system, så
det er nemmere at nå ud til bookede hold. Fremtidigt vil aflysninger blandt andet
informeres over FB og teksten til badminton ændres til at der kan aflyses ved
indtægtsgivende arrangemener.

3. Status fra kassereren
Iben er her ikke.
Rasmus har modtaget ca. tal:
Foreningskontoen: 287.000kr
Plus konto: 65.000kr
Ubetalte regninger: 25.000kr hæves i morgen
250.000kr er overført til hallen til RC anlægget.
4. Budget i udvalg

-

-

Generelt: der skal laves budget fra hvert udvalg. Iben og Rasmus mødes lørdag
og laver et forslag.
Fodbold. Fra sponsor har de fået 13.800 til tøj og div. Kommunen vil komme og
se på målene, og måske vil de give nogle nye. Iben og Rasmus kigger på
budgettet på lørdag.
ArtOnSkates: Iben og Rasmus kigger på budgettet på lørdag.
Rasmus spørger ind til begrænsninger på reklamer med sponsorer på tøj. Der
er ingen grænser for at man gerne må reklamer for sponsorer på tøj.

5. Træneruddannelse
- Yoga: Der efterspørges videreuddannelse til 8.500kr af Gitte Havner, der på sit
yoga hold har 11 deltagerer pt.
Tidligere har det været gjort sådan at hvis der gives uddannelse, forpligter man
sig også til at undervise i KIF i et tidsrum. Martin oplyser at der kan refunderes
4000kr fra kommunen ved træner uddannelse. Stine anbefaler at vi giver hende
uddannelse.
Ingen er imod og det godtages.
Refusion skal søges senest 1. feb. (op til 75%, dog max 4000kr)
Det er Iben der skal søge.
Stine skriver til Gitte, at hvis hun vil binde sig i 2 sæsoner, vil KIF gerne give
udd.
- Fodbold, Claus har bedt om et DBU træner uddannelse til 1500kr.
Ingen er imod og dette godtages.
Rasmus skriver til Claus.
6. Tilmelding DBU
- Rasmus spørger ind til et hvilende medlemskab af DBU til fodbold.
Vi har haft et hvilende medlemskab af DBU, så det nye hold skal have aktiveret
medlemskabet..
Rasmus tager sig af dette med Claus(fodbold).
7. Holbæk Corona kompensationspulje
- Holbæk kommune har en corona pulje på 327.000kr til kulturaktiviteter.
Den skal søges. Evt. Kan den søges for Motion og Trivsel og der kan tjekkes op
på CFR (centralt foreningsregister) for medlemstal. (deadline 1 dec.)
Eline tager denne.
8. Mail system / kommunikationsveje
- Rasmus så gerne at alle trænere fik en knabstrupif mail, så aflysninger og
informationer kan videregives let. Badminton får en mail, der videresender til
tilmeldte på klubmodul, udvalg får mail, samt en fællesmail til alle, så vigtige
informationer kan videregives lettest muligt.
- Balancebøllerne, E-Sport, KUK har indtil nu fået en knabstrupif mail.
Rasmus står for oprettelsen.
9. Redaktører på facebook
- Alle trænere burde få adgang som redaktører på Facebook.
10. Hjemmesiden
-

Generelt
- Alle aktiviteter burde blive præsenteret på en side.
RC-biler

Der ligger ikke noget om RC-biler, fordi der ikke er tilmelding. Peter Rabbitts
kan kontaktes omkring at lave et lille skriv til hjemmesiden.
Rasmus tager kontakt til Peter.
11. Klager over høj musik fra det nye aktivitetsrum
- Retningslinjer for musik. Hvis man lukker døren, er det bedre. De træner ikke
med åbne vinduer.
Hallen har haft problemer med ikke at kunne anvende de tilstødende lokale, når
der trænes pga. for høj musik.
Hvis døre og vinduer lukket er der ikke noget problem, men der bliver for varmt,
hvorfor det foreslås, at der installeres en aircondition.
Hvem skal betale det – hallen eller KIF? Hallen har ikke penge til det pt.
Det besluttes at undersøge det.
Jesper indhenter tilbud.
12. Banko
- Banko vil have Iben til at overføre penge direkte til vinderene af pengepræmier.
Dette er ikke lovligt, ifølge hvidvaskningsloven, da der kommer ikke nogen
faktura på at pengene er vundet.
Punktet udsættes til Iben er til stede, og Klaus fra Banko inviteres til at
diskutere det.
Ring til spillemyndighederne og hører ad.
Rasmus tager en snak med Banko.
13. Yoga
- Zafir aflyser yoga holdet torsdag aften, da der ikke var nok tilmeldinger.
Deltagerne kan enten gå over på det andet hold eller få pengene refunderet.
Med 11 deltagerer på det andet hold og med 10 personers Corona restriktioner,
kan dette dog være et problem.
Iben informeres.
Stine står for kontakt mellem deltagere og Iben.
14. Eventuelt
- Hvem stiller op til marts
- Teddi stiller ikke op igen og tager nok orlov fra starten af 2021.
- Stine stiller ikke op igen.
- Lars stiller ikke op igen.
Der skal hverves nye medlemmer til bestyrelsen.
- Teddi foreslår at et puslebord sættes op på handicap toilettet. Teddi står for
dette.
- Springholdet har skrevet et brev om god opførsel, der sendes ud på vegne af
bestyrelsen.
- Kan trænere undervise på tværs af hold: i denne sæson skal der laves en
ekstra trænerkontrakt. Fra næste sæson får man kun godtgørelse for én
aktivitet.
- Hallen fylder 50 til næste år, det forslås at der laves et halbal.
- Lopperne håber på, at kunne lave et udendørs loppetorv.
15. Næste møde?
- 26 nov 2020 kl 19.00.

