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Valg af dirigent.

Dirigent vælges
Generalforsamlingen valgte Bjørn Ovesen
Formandens beretning.

KIF formand Jesper Skjoldholm

Formandsberetning Knabstrup Idrætsforening 2019/20
Da jeg skulle tænke tilbage på hvad der er sket i Knabstrup Idrætsforening var min
første tanke Corona og det tror jeg ikke at jeg er ene om, men faktisk ramte Corona
pandemien først i slutningen af sæsonen og derfor kan generalforsamlingen først
gennemføres nu.
Tilbage til begyndelsen så blev vintersæsonen ikke som vanligt afsluttet med en
opvisning, bestyrelsen havde fornemmet at der ikke var stemning blandt de aktive
for at lave en opvisning, men det skulle vise sig at da først der ikke var
opvisningen ikke blev afholdt syntes mange at der manglede en festlig afslutning
på sæsonen og der var enighed om at der skal være en form for afslutning. Det
kom der så i denne sæson, det blev en meget brat og bestemt ikke festlig.
Holbæk kommune indførte et nyt lokale booking system og det gav os store
udfordringer, vi mente at have at have booket lokaler til alle vores aktiviteter og
havde dialog med halinspektøren, der står for at godkende ansøgninger, som
bekræftede at vi havde fået tildelt de lokaler vi havde bedt om. Men noget var gået
galt så pludselig havde vi flere aktiviteter uden lokaler, da mange andre foreninger
også gerne vil benytte Knabstrup hallen og vi skal jo være glade for at der er så
meget aktivitet i hallen. Det gav os nogen udfordringer, men det blev heldigvis løst
med hjælp fra Knabstrup hallens bestyrelse der gav os lov til midlertidigt at
benytte restaurationslokalerne på førstesalen. Det kunne lade sig gøre på grund af
at restauratøren igennem en lang årrække havde opsagt forpagtningsaftalen og
derved havde hallens bestyrelse råderetten over lokalerne og heldigvis for os kom
der ikke en ny forpagter der skulle bruge lokalerne i sæsonen. At restauratøren
stoppede gav ikke kun hallens bestyrelse udfordringer, de aftaler vi havde med
restauratøren var nu ikke gældende hvilket var en overraskelse for nogen og der
skulle laves nye aftaler med hallens bestyrelse.
Vintersæsonen forløb godt på trods af udfordringerne med lokalerne på første sal.
Især de nye aktiviteter Balancebøller og springgymnastik var der succes med. Vi
valgte i 2019 en ny PR strategi og var ikke til stede på Skvulp og
Kræmmermarkedet, i stedet valgte vi en strategi med uddeling af ”postkort” på
skoler og andre relevante steder, samt markant markedsføring på Facebook, hvilket
har medført at vi på vores Facebook side nu har 368 følgere hvilket er en stigning
på omkring 65% på 1 år og vores opslag blev set af flere tusind. Det opslag der
nåede ud til flest var et opslag om loppetorvet som nåede ud til imponerende
17.178 brugere. I efteråret måtte vi desværre sige farvel til vores formand, da hun
blev ramt af skilsmisse og flyttede så langt væk at hun ikke følte at Knabstrup IF
fortsat kunne være en del af hendes hverdag, det gjorde at jeg som suppleant trådte
ind i bestyrelsen og takkede ja til at være fungerende formand indtil denne
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generalforsamling, som jeg på daværende tidspunkt forventede lå kun 6 måneder
fremme, det skulle jo så vise sig at blive til 11 måneder som midlertidig formand
Der var også en gruppe af ildsjæle der fik stablet nogle gode arrangementer på
benene, og pludselig var idrætsforeningen arrangør af Sekund hand tøjmarked,
Julebazar mm, hvilket kun gav blod på tanden efter mere. Desværre bremsede
Holbæk kommune for flere initiativer fra Eventgruppen på grund af at der nu ville
blive krævet lokale leje for afholdelse af kommercielle arrangementer hvilket
desværre også rammer vores bankospil som nu bliver afkrævet leje i de timer
arrangementet afholdes, en ærgerlig og unødvendig udgift når bankospillene giver
en væsentlig indtægt til foreningen.
Så ramte Coronaen og alt gik i stå i flere måneder, bankoudvalget var kreative og
tænkte ud af boksen og afholdt livebankospil på Facebook, og det blev omtalt i
flere medier b.la TV2øst. Det har nu udviklet sig til at der spilles ugentligt
indtægtsgivende online banko med ”medlemmer” i store dele af landet. Det har
været en udfordring at få bankospillerne tilbage i hallen, med alle de forholdsregler
der skal tages hensyn til, men Knabstruphallens cafebestyrer og Holbæk kommune
har været en stor hjælp til at få konkretiseret retningslinjerne i tirsdags kunne de
endelig bydes velkommen tilbage da det første bankospil efter Corona blev afholdt.
Selv om det først er nu vi i Knabstrup Idrætsforening rigtigt begynder at kunne
komme i gang betyder det ikke at alt har været gået i stå, bestyrelsesarbejdet har
ikke ligget stille. Der er gjort en ekstra indsats for at booking af lokaler til
aktiviteter lykkes så vi har de lokaler vi forventer når sæsonen starter, der er
projekteret et nyt aktivitetslokale på reposen på førstesalen i Knabstrup hallen og
byggeriet går i gang her i weekenden, så lokalet er klar til brug ved sæsonstart. Der
er også startet en ny aktivitet op idet nogle fodbolddrenge henvendte sig og gerne
ville spille fodbold i Knabstrup IF og her skulle der arbejdes hurtigt med at træffe
beslutninger, da henvendelsen skete kort før deadline for at holdet kunne blive
tilmeldt en turnering. En forening der træner i Knabstrup hallen har henvendt sig
med ønske om at blive optaget i Knabstrup IF og efter god dialog med svar på
mange spørgsmål både ved indledende samtaler og ved deres generalforsamling,
besluttede de at nedlægge deres forening under forudsætning af optagelse i
Knabstrup IF godkendes på nærværende generalforsamling og jeg glæder mig
rigtig meget til at kunne byde Art on Skates velkommen og ser frem til at de frem
over høster medaljer under Knabstrup IF’s faner.
Med det vil jeg takke for tiden som formand i denne omgang og takke for det store
arbejde bestyrelsen, trænerne, udvalgsmedlemmerne og alle de andre frivillige har
gjort og fortsat gør for foreningen. I er rygraden i foreningen, det er jer der skaber
den gode ånd der er i foreningen der gør at så mange vælger at være med og dyrke
deres fritidsaktivitet i Knabstrup Idrætsforening. Tak

Beslutning

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen uden bemærkninger eller
spørgsmål.
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Pkt. 5
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Beslutning

Kassereren aflægger regnskab.

KIF Kasserer Iben Rasmussen aflægger regnskab og beretning
Fremsendes af Iben.
Iben oplyste at regnskabet ikke var helt som hun gerne ville have det da
bogholderen har haft stress men regnskabet afspejler de faktiske forhold samlet
set.
Vedlagt som Bilag 1
Regnskabet blev godkendt
Tilsluttede afdelinger aflægger beretning og regnskab.

Beretning fra Skytterne: Fremsendes af Martin
Regnskab fra Skytterne:
Regnskabet er vedlagt som Bilag 2.
Beretningen blev godkendt, regnskabet er blevet godkendt af Skytterne på deres
egen Generalforsamling.
Godkendelse af valg til aktivitetsudvalg og afdelingsbestyrelser

Fremlæggelse af KIF’s eneste Bestyrelse
Skytternes bestyrelse er vedlagt som Bilag 3
Skytternes bestyrelse blev godkendt

Pkt. 6 Godkendelse af budget samt godkendelse af kontingentsatser for
aktiviteter og passive medlemmer

Uddybning
Refleksion

Beslutning

Iben Rasmussen gennemgår budget.
Sæsonkontingent pr. år:
Senior (25+) 600
Børn/ung (U18) 400
M&T 400 kr.
HFMK 150 kr for børn, 300 for voksne (+25),
E-sport 600 kr. halvårligt
Klub 50 kr.pr år denne sæson
Fodbold 600
Passiv 50 kr. året
Der skal laves i Klubmodulet således at man kan tilmelde over og under 18 år.
Allan Reimer spørger til hvorfor der ikke er sat noget af under uspecificeret da der
er udgifter, dette skyldes at der ikke skal være noget der er uspecificeret, dette er
der dog kommet på pga. manglende bogføring som omtalt tidligere.
Martin Frandsen spørger til hvorfor kontingentet er højere for esport. Iben svarer
at det skyldes der er indeholdt turneringsgebyr i kontingentet og afskrivning af
udstyret.
Budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen. Budgettet er vedlagt som Bilag
4 til dette referat.

Referent: Jørgen Oberlin Nielsen

Side 3 af 5

Generalforsamling i KIF onsdag d. 13. august 2020 kl. 19:00
Pkt. 7

Uddybning

Refleksion

Beslutning

Pkt. 8

Uddybning

Refleksion
Beslutning

Pkt. 9

Uddybning
Refleksion
Beslutning

Optagelse af Art of Skates

Foreningen Art on Skates har ansøgt om at optages i Knabstrup IF og har ved
deres generalforsamling godkendt nedlæggelse af foreningen Art on Skates
forudsat optagelse i Knabstrup IF. Art on Skates er en rulleskøjteklub på eliteplan
og passer godt ind i Knabstrup IF’s ønske om at tilbyde alternative aktiviteter
fremfor traditionelle.
Jesper Holm fremlagde hvem Art of Skates er og hvorfor de skal optages i KIF. Det
de tager med ind i foreningen, der oprettes et dokument til dette. Hvis AoS
ønsker at forlade foreningen inden 5 år kan udstyret tages med ud af foreningen
igen. Der er på nuværende tidspunkt 12 medlemmer i AoS.
Det besluttes at optage AoS i KIF.

Ændring af struktur i Knabstrup IF

Vi har igennem flere år ikke lykkedes med at have fuldtallige og velfungerende
udvalg til de enkelte aktiviteter, derfor ønsker bestyrelsen at ændre den
nuværende struktur med udvalg til hver aktivitet. Bestyrelsen ønsker at der
fremover vil være 3 udvalg i Knabstrup IF, Banko (der varetager drift og afholdelse
af bankospil), Event (der varetager drift og afholdelse af eks. Marked, opvisning,
fest, foredrag ol.) Sport og Fritid (der varetager drift af sport, idræt og
fritidsaktiviteter). At samle aktivitetsudvalgene og klubben i et udvalg gøres for at
styrke de små aktiviteter i forhold til budgetlægning, trænerpleje og promovering.
Jesper Holm fremlagde hvorfor Bestyrelsen ønsker ændringen.
Ændringen blev besluttet af Generalforsamlingen.

Forslag til ændring af Knabstrup IF’s vedtægter

Se særskilt dokument
Vedlægges som Bilag.
Ændringen blev godkendt af Generalforsamlingen som Bilag 5
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Pkt. 10 Valg af 2-3 Bestyrelsesmedlemmer og evt. en suppleant

Uddybning

Refleksion

Beslutning

Brigitte Kjeldstrøm ønsker ikke genvalg.
Jørgen Oberlin ønsker ikke genvalg.
Claus Pejtersen ønsker ikke genvalg
Jesper Holm ønsker at udtræde af bestyrelsen men opstiller som suppleant.
Der skal vælges 2 nye Bestyrelsesmedlemmer, max. 4 nye
Bestyrelsesmedlemmer.
Rasmus Riis stiller op til Bestyrelsen, er skytte og har Bestyrelses erfaring
Niels Henrik Knudsen er Bueskytte, skydeleder. Har været en del aktiv i KIF
tidligere. Har Bestyrelseserfaring
Anders Lindegård Har Bestyrelseserfaring og er lokal
Eline Bruun har ingen Bestyrelseserfaring men er meget involveret i AoS. Kender
en del til fondsansøgninger.
Jesper Holm stiller op som Suppleant til Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger alle 4 til Bestyrelsen samt Suppleanten

Pkt. 11 Valg af Bilagskontrollant og Bilagskontrollant supleant

Uddybning
Refleksion
Beslutning

Louise Anderberg genopstiller som Bilagskontrollant.
Der skal vælges en Bilagskontrollant og Bilagskontrollantsuppleant.
Allan Riemer vælges som Bilagskontrollant
Hans Jørgen Larsen vælges som Billagskontrollant suppleant
Generalforsamlingen valgte alle

Pkt. 12 Eventuelt

Uddybning

Bjørn Ovesen oplyser at han vil lægge en beskrivelse af hvadf man skal gøre hvis
man kører til at køre f.eks. et stykke råvildt ned således at man kan få aflivet vildtet
på en god og korrekt måde.
Jesper overrakte Claus og Jørgen 2 flasker rødvin for lang og tro tjeneste.
Brigitte Kjeldstrøm blev udnævnt som æresmedlem efter en lille tale af Jesper.
Brigitte holdt en lille tale om sine år i KIF, fra start til nu. Brigitte forlader nu KIF
og er flyttet fra byen for 2½ år siden. Brigitte vil tage sommercampen til næste år.
Brigitte fortalte at hun er glad for at forlade foreningen da der er 4 nye
Bestyrelsesmedlemmer der træder ind.
Jesper Holm kårede årets træner som er Sarah Kryger
Årets KIF’er i år blev Anne-Christine Hansen (Stine).

Refleksion
Beslutning

Generalforsamlingen blev afsluttet med klapsalver.

Godkendelse af referat fra ordstyrer Bjørn Ovesen:
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