Knabstrup IF
Bestyrelsesmøde d. 6/9-21 kl. 19.00
Referat
1. Fremmødte:
Thomas Nørgaard, Eline Bruun, Kitta Pedersen, Iben Rasmussen, Allan Riemer, Mads Helbo, Jack
Sigismund, Niels Henrik Knudsen, Anders Lindegaard og Rasmus Riis
2. Referent
Rasmus Riis
3. Ordstyrer
Rasmus Riis
4. Godkendelse af sidste referat
Det er godkendt.
5. Nyt fra:
Formanden:
Allan har snakket med fodbold. Kamptrøjer er bevilget og sagt god for til holdene.
Der arbejdes på at forbedre KIF relationen til hallen.
Lige før dette møde har Allan og Iben været til møde hos Loppeudvalget vedrørende rygter om at
KIF ikke vil bevilge penge til børn og unge. Det er gjort klart at der er 8 nye personer i bestyrelsen
og der blev fortalt at der allerede er bevilget penge til mange ting såsom skabe til rulleskøjter, iPads
til trænere mm.
Hallen:
Jubilæumsfesten d. 18/9 er lige om hjørnet. Her får vi vist vores aktiviteter om eftermiddagen og
der kommer filmhold forbi til at skyde KIF promo video. Rasmus arbejder på at få E-sport klart og
vist frem på dagen.
Aircondition er monteret i dansesal og akustikvinduer er sat op mod hallen.
Landzonetilladelsen til RC-centeret er gået i vasken og Rasmus er ikke helt klar over hvad der er
gået galt. Der er givet forskellige oplysninger.
Støtterne:
Intet nyt.
Skytterne:
Intet nyt. Vi venter på at banen er færdig og godkendt. Forhåbentligt onsdag.
6. Hvilke nye tiltag er taget og hvor langt er de?
Orientering (Iben):
Der er bestilt 48 skabe, nogen er leveret. Mulle kommer i weekenden og sætter op.
Der er købt iPads til M&T, krummerne og ARTS.
ARTS har bestilt showdragter.

Allan har bedt Teddi om at aflevere et KIF kamera.
Storskærm forhallen (Rasmus):
Rasmus har ikke kigget på endnu. Iben køber en storskærm. Kitta og Iben vil gerne hjælpe med
indhold til storskærm.
7. Nyt fra kasseren
Jack er tilbage som kasserer og bestyrelsesmedlem. Iben er suppleant igen.
Foreningskonto: 273.916,02 kr
Buffer konto: 65.614,80 kr
Dertil kommer regninger på udskiftning af vinduer og leje af lift til aircondition.
Installation af aircondition afholdes af hallen af tidligere bevilgede penge fra KIF.
Iben sørger for opmåling og indkøb af materialer til weekendens arbejdsdag på dansesalen.
8. Ansøgning om beklædning til de frivillige i Kuk
Der blev sidste år bevilget penge til de frivillige i Kuk. Der er gået ged i den og der er nu flere
forskellige trøjer i brug.
Trøjerne koster 700kr normalt og der skal bestilles til 8 frivillige, men vi har fået at vide at prisen
bliver billigere end det. Iben undersøger priser. Siden pengene er allerede er bevilget er der grønt
lys for at bestille.
9. Adgang på div. Sider (Kitta)
Der mangler adgang til facebooksiderne.
Rasmus sørger for at give folk adgang til facebook siden og gør opmærksom på at der en en åben
gruppe hvor folk poster. Denne ønskes lukket fordi den skaber forvirring.
Trænerer skal inviteres til at være redaktører, så de også kan lægge ting ind.
10. Ansøgning fra Kuk – Lego
Kuk søger om 15.000kr til LEGO. Der er indtil videre kun 3 tilmeldte. Punktet behandles på næste
møde, så det er til at se hvordan tilslutningen er.
11. Ansøgning fra Kuk / diskoteksansvarlig
Kuk søger om 20.000kr til nyt anlæg. Anlægget er 8 år gammelt. Det har nogle skavanker og andre
har hørt at de spiller fint. Det er mange penge for noget vi ikke præcist ved i bestyrelsen. Anders
tager kontakt til Mulle og ser på anlægget.
12. Herre fodbold (Allan/Jack)
11-mands holdet har trukket sig. Der har været en del drama og splittelse, som har skabt en flugt til
Undløse. 8-mands holdet kører videre under Jack Sigismund og Benjamin.
13. Junior/Damefodbold ansøgning om mål
Junior spiller på 5-mands mål, men vi har ingen 5-mands mål. Et 5-mands mål koster ca. 1.500kr.
Bestyrelsen bevilger dette. Jack tager fat i Mia og får hende til at bestille.

14. RC-Anlægget – Brok på sociale medier / mail mv.
Der er folk der klager og skaber rygter på de sociale medier over RC-anlægget. Det er dog aftaget
noget. Allans ønske er at vi holder os fra at deltage i debatten og lade os komme med samlede svar
som bestyrelse når det går i officiel høring.
15. Dansesalen – arbejdsweekend 10-11-12 sep.
Der er arbejdsweekend planlagt i kommende weekend. Iben bestiller materialer og er tovholder på
dette.
16. Hallen generelt udseende / rengøring
Hallen har bedt Allan om at klager over rengøring i hallen går igennem ham, så der ikke bliver skudt
fra øst og vest, men det holdes samlet. Problemer med rengøring skal derfor sendes til Allan, som
kan samle det sammen overfor hallens bestyrelse.
I vindfanget ønskes en ny måtte i stedet for den brune og planterne udskiftet med giner. Ligeledes
ønskes planterne i vinduespartiet mod parkeringsplasen udskiftet med giner.
De mørke lister i vindfanget ønskes også at blive malet lyst.
KIF går videre til hallen og tilbyder at gøre dette. Ligeledes med maling af dørrammen fra forhallen
til hallen.
17. Evt.
Trænere efterspørger nøgler til kontoret, så f.eks. soundbox kan sættes aflåst. Allan og Rasmus
tager den videre til hallen.
ARTS vil gerne holde weekendarrangementer, men det er svært, når der skal købes mad i caféen.
Det bliver for dyrt. Der tænkes over dette til og så tages det op på næste møde.
Passive medlemskaber er oppe og vende. Der har ikke tidligere været tilmeldinger.
Man kunne overveje et skilt til dansesalen, hvor der står hvilke frivillige der har været med til at
lave dansesalen.
Jack undersøger priser på førstehjælp sammen med Kitta.
Der ønskes kortere møder.
18. Næste møde
D. 04/10-21 kl. 18.30

