Knabstrup IF Bestyrelsesmøde d. 4/10-21 kl. 18.30
Referat

1). Fremmødte:
Thomas Nørgaard, Eline Bruun, Kitta Pedersen, Iben Rasmussen, Allan Riemer, Mads Helbo, Jack Sigismund,
Niels Henrik Knudsen, Rasmus Riis, Helene Sabransky og Anders Lindegaard.

2). Referent
Anders Lindegaard.

3). Ordstyrer
Rasmus Riis

4). Godkendelse af referat.
Referat godkendt

5). Nyt fra formanden
Møde med modelflyverklub ang. økonomi, aftale om økonomi står på stand by, til aftalen med kommunen
er på plads.
Det var et godt møde, og modelklubben er ved godt mod.
Formanden, fortæller at Jesper Holm ikke kan deltage til møder før ca. april næste år, så formanden vil
gerne trække Jesper fra hallens bestyrelse, og i stedet sætte en ny mand på posten, formanden foreslår
Søren Harboe Rasmussen.
Bestyrelsen vedtager at indstille Søren til posten.
Der skal sættes skub i hallens aktivitet, der sidder sensor som kører registrering. Af aktiviteter, Holbæk
kommune sætter spørgsmål, vedrørende driftilskud.
De sidste computere er sat op i esport, der mangler enkelte ting til det er helt køreklart, men kan godt
bruges.

6). Nyt fra hallen
Der afventes stadig referat, fra sidste møde.

Der har været afholdt hallens jubilæum og der har været ca. 250 fremmødte.
Der skal laves plakater eller anden reklame for Knabstrup hallen, så man kan nå ud til flere.

7). Nyt fra støtterne
Støtterne vil gerne udskifte gaffeltrucken med en el stabler, der undersøges forskellige muligheder.
De er i gang med at klargøre til Loppemarked.
Der mangler frivillige.
7A) Nyt til banko.
Allan Riemer fremskaffer til et pengeskab til Banko.

8). Nyt fra skytterne
Banerne er igen lukket, der arbejdes hårdt på en løsning, man forventer først at banerne bliver klar primo
november.

9). Opfølgning af Sager- showdragter-skabe- iPads- storskærm- forhal/vinduesparti- anlæg kuk- trøjer kukLEGO-kuk
Showdragter er kommet og er blevet brugt første gang. Skabe der er kun halvdelen ankommet, og er sat
op.
IPads fungere, men skal tilpasses. Lydanlægget bliver efterset i morgen.
Storskærm Afventer, hos Rasmus og Iben.
Indgangsparti. Der er kommet giner og de er ved at blive påklædt. Der mangler at blive fjernet planter. Der
skal lys på giner, der er bestilt, måtte til indgangen.
Anlæg til Kuk. Der skal bruges mellem 20-25.000 på nyt anlæg. Anlægget skal kunne bruges af flere udvalg.
Det er enstemmigt vedtaget at indkøbe anlægget, Anders Lindegaard er tovholder på indkøb. Eline søger
tilskud.
Kuk trøjer er i trykken, og der afventes bare levering.
Lego beslutning besluttes næste gang.

10). Økonomi
Bufferkonto (Iben sender tal som skal indsættes)

11). Fodbold - har vi et herrehold...?
PT-nej, der er ikke nok tilmeldte, der er 3 der har meldt sig ud.
Dem som har betalt kontingent, har mulighed for at træne sammen med dameholdet.
Der kan blive byttet lidt rundt på hold og træningstider.
Og der vil blive spillet lidt hyggebold en gang i mellem.
Der er stadig godt med tøj og udstyr til et 11 mands hold.
Medlemskab med DBU skal sættes i bero.
Dameholdet fungerer udmærket pt.
Jack sørger at alt spillertøj bliver ordnet, og klart til opstart igen.

12). Rc anlægget - noget nyt
Søen er blevet registreret som paragraf 3 og der må ikke bygges inden 150 m.
Der bliver kæmpet for at få den ændret til overfladebassin.

13). Dansesalen- hvor langt er vi
Der er skiftet vinduer, der er skiftet gips og isat isolering. Der er påbegyndt spartling, og der mangler stadig
en del.
Der mangler frivillige til at hjælpe.
Thomas starter med at spartle, og Thomas bliver tovholder på projektet.
Der kommer et tilbud på at få lavet hylder til udstyr, i rustfrit stål, på mål, så der vil blive frigivet gulvplads.

14). Event, gruppen - nyt fra Kitta
Vil gerne lave koncerter, Kitte vil undersøge priser.

15). Minibus, - skal vi hensætte til en KIF minibus

Thomas undersøger med forsikring, før der bliver tage beslutning.

16). Ansøgning fra cirkeltræning, -ca. 9.000
Ansøgning godkendt af bestyrelsen.

17). Ansvarsposter
Iben sender en seddel på arbejdsopgaver, og der bliver listet ud til næste møde.

18). Hjemmeside
Rasmus har opdateret hjemmesiden, Rasmus fortæller at han mangler input.
Der bliver foreslået at trænerne skal melde ind.
Esport: Rasmus
Art on skates Eline
RC: Kitta kontakter Peter
Bueskydning: Niels
Banko: Iben
Skytterne: Rasmus
Krummerne: Kitta
Yoga: Kitta
Modelflyverklub Holbæk: Rasmus
Cirkeltræning: Kitta
Rasmus tilretter på hjemmesiden med ansvarsområder, efter næste møde.

19). E-mails
Der skal svares samlet på mails, og udefrakommende skal ikke med på som CC
Den der svarer på mail skal huske:
Bestyrelsen skal sættes som bcc, ved forespørgsler.

20). Evt.

Der har været rod i onlinebooking af hallen, og det har skabt nogle problemer.
Eline tager kontakt til fritidsportalen.
Kitta har kontakt til en sygeplejske der arbejder med kræftramte børn, Kitta vil gerne stable et
arrangement.
Kitta vil gerne have trænere til at hjælpe. Bestyrelsen er meget enig.
Boxerhundeklubben er kommet med ind i Kif.
Allan vil sørge for at græsset bliver gjort klar til dem.
Kitta og Iben er i gang med at udarbejde en folder omkring aktiviteter i KIF.

