Knabstrup IF bestyrelsesmøde 2/8-21 kl. 19.00
Referat
1. Fremmødte:
Eline Bruun, Thomas Nørgaard, Kitta Petersen, Iben Rasmussen, Niels Henrik Knudsen, Allan Riemer
og Rasmus Riis.
2. Referent:
Rasmus Riis
3. Ordstyrer:
Allan Riemer
4. Nyt for formanden:
Der har været møde med fodbold ansvarlige, da der har været bøvl med regnskabet. Mødet gik
godt og der blev aftalt budget for næste sæson. Efter mødet har Claus meldt at han stopper som
ansvarlig for fodbold. Claus får sat de andre trænere ind i tingene og det ser ud til at fodbold
fortsætter, bare uden Claus ved roret.
Nyt fra Støtterne:
Helene er ikke mødt.
Nyt fra Skytterne:
Allan Riemer melder at skydebanen blev færdig. Ventilationsanlægget virker stadig ikke helt. Der
blev åbnet op og skudt en enkelt gang, hvor der derefter er konstateret skudhul i bagvæggen.
Derfor er banen lukket ned igen og med ferie og sagsbehandlingstider ser det ud til at der først kan
åbnes op i september.
Nyt fra Frydendal Historiske Skytteforening:
Allan Riemer melder at der undersøges bane i Holbæk til at skyde sortkrudt.
Nyt fra Hallen:
Rasmus Riis melder at der planlægges jubilæumsfest i for hallens 50 års fødselsdag d. 18/9-21. Det
bliver en dag med aktiviteter og opvisning om eftermiddagen og en fest om aftenen.
Der har manglet information omkring dette arrangement. Dette tager Rasmus med tilbage.
Rasmus har en idé med gratis træning hele september ifm. hallens 50 års jubilæum, så nye
medlemmer kan komme og prøve aktiviteter. Melder de sig til, vil kontingentet blive det samme.
Der er enighed om at gå videre med dette.
Iben ønsker at Hallen og KIF skulle have et fællesmøde halvårligt. Dette virker som en god ide.
Rasmus tager den med til hallen.
5. Nyt fra Kassereren, samt regnskabs ansvarlig.
Jack er ikke mødt op. Iben Rasmussen meddeler at vi skal have sendt dokumentation på
bestyrelsesmedlemmerne til banken, men at vi stadig mangler Jacks sygesikringsbevis og kørekort.
Jack svarer ikke. Iben træder til som fungerende kasserer, indtil dette afklares.
Juni er bogført. Der er ikke så meget for juli.

Saldo på konti:
Foreningskonto 251.637,60 kr
Pluskonto 65.614,50 kr.
Støtternes tambola er kommet ind under KIF grundet regler for spil. Støtterne der stod for
tambolaen fortsætter med dette.
Hanne Kristensen efterspørger et dankort til indkøb af præmier til tambolaen. Hanne får et kort.
Der er kommet en forespørgsel fra RC, både fly og biler, at der kan købes billet til en-dags
træninger over mobilepay. Banko benyttede foreningens mobilepay til online banko, men dette er
ikke længere relevant. Der siges god for dette, men det kræves at der står navn, aktivitet samt
fødselsdato på overførslen.
6. Opfølgning fra forrige møde (punkt 7 referat af 12/7-21).
Allan skulle snakke med Mette Bundgaard vedrørende at fortsætte arbejdet med Knabstrupperen.
Allan og Mette mødes i næste uge.
Den store tavle i forhallen skal tages ned og udskiftes til et 65” fladskærms TV. Rasmus får denne
opgave.
Kridttavle udskiftes med en opslagstavle, hvor udefrakommende kan hænge ting på. Allan udskifter
denne.
Dansesalen er i gang med at blive lavet færdig. Denne ligger hos Thomas.
AC-anlæg til dansesalen efterspørges stadig. Denne ligger på Jesper Holm i hal regi. Allan skriver til
Jesper.
Dommerskure. Fodbold har fået at vide at de gerne må sætte dem i stand, så betaler KIF for
materialer.
7. KIF håndbog
Der har nu været tale om den håndbog i årevis. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
Allan, Eline og Rasmus, der kigger på at få opdateret håndbogen. Rasmus sender den nuværende
rundt.
8. Klubmodul – Opsætning af holdene for kommende sæson
Thomas efterspørger om der kan skiftes til holdsport, hvis de nye hold ikke er opsat. Rasmus synes
det er i 11. time, da vi går igang lige om lidt. Der kan arbejdes på dette frem til næste sæson.
Rasmus og Eline tager sig af at oprette hold.
Vi mangler en ny yoga træner, da træneren er hoppet fra. Rasmus skriver på hjemmesiden at vi
mangler en ny yoga træner til denne tid.
9. KIF logo
Der ønskes at gå tilbage til gammel tryk med guldkant. Allan nævner at der i nogle tilfælde kan
være problemer med at guldtryk ikke kan ses.
Logo ændres tilbage til primært at være med guldkant, men hvis der er problemer med tryksager,
kan sølvkant benyttes.
10. Unge møde m. Input til bestyrelsen / Synlighed fra bestyrelsen ved arrangemeneter mv.

Bestyrelsen skal dukke op til arrangementer i videst mulig omfang. Ved næste bestyrelsesmøde
fastsætter vi to og to at gå ud til diverse hold med en blok papir og tage imod spørgsmål og høre
hvad der rører sig.
11. Ansøgning fra Rullerne på 750kr til transport udgifter.
Lå originalt hos hallen ifm. jubilæum. KIF lægger ud og tager den videre til hallen. Udlæg fra
billetter sendes til kasserer mailen.
12. Forespørgsel fra Mia Fodbold damer om tilmelding til DBU og DGI kampe. Mia vil gerne tilmelde
dem.
Der er kun 10 mand, så det burde kun være et DBU 8-mands hold og ikke et DGI 11-mands hold.
Kontingent til DBU kan være at det er under det samme som fodbold herre. Rasmus undersøger og
tager fat i herrefodbold og Mia.
13. Julebazar
Vi vil gerne holde det. Event gruppen, Kitta og Iben, er torvholder for dette. Sidste søndag i
november bookes 28/11-21.
14. Evt.
Rullerne efterspørger skabe til rulleskøjter og har fundet nogle brugte til 1.800kr. Nye koster 2.400.
Det giver ikke mening at købe brugt, når nyt ikke koster meget mere. Iben prøver at indhente et
tilbud på 48 skabe.
Eline kender en ung fyr der er god til computer og gerne vil lave et e-sport hold. Kitta og Iben
pointerer at der skal være en voksen til stede. Kitta vil prøve at kombinere noget med klubben.
Der er fremover gratis mad i klubben og kontingentet hæves til 400kr. helårligt kontingent.
15. Næste møde 6/9-21 kl. 19.00

