Bestyrelses møde KIF d. 8/2-2021.
Referat
Tilstedeværende: Rasmus, Martin, Stine, Eline, Niels, Teddi og Iben.
Ikke tilstedeværende: Anders, Lars, Jesper og Nina, samt Trine fra Støtteforeningen.
1.

Valg af referent.: Referent: Eline

2.

Nyt fra.: Formanden
Billiard bordet har fået ny beklædning.
KRCC.dk hosting opsagt, domæne beholdt.
Der afventes introduktionsmøde med DBU, der bøvles med tilmeldingen.
Der kommer til at mgl. Trænere til spring mix holdene, da Sara og Randi Stopper.
Nyt fra Andre.:
Nyt fra Støtterne: fastelavn aflyst pga. Corona.
Nyt fra Hallen: Strøm er snart klar til RC-Banen og sikkerhedshegn.
Skydekælderen er næsten færdig der mgl. Kun få ting.
Der startet ny bogholder i hallen, og det ser ud til at køre.

3.

Nyt fra kasseren.:
FK. kr. 358.766,44
PK. kr. 65.614,80
Regninger for ca. kr. 20.000,00
afventer regning for vinduer til 1 sal. - beløb ukendt ( de er leveret pris kr. 23.015,91 )
Der er indgået ny aftale med Brugsen Tølløse vedr. regninger på bankos køb, der har været en del problemer
med regningerne derfra. Der er aftalt at regninger fremsendes hver d. 1 for forrige måned.
Kasserer har måtte bogføre 2020 om, da der kunne konstateres en del fejl ved bogføringen, fra ny bogføre,
kasserer tager selv opgaven indtil andet besluttes.
Der laves et midlertidigt budget, som kan reguleres, men det for at få gang i bogføringen, så dette ikke hober
sig op. Der laves under budgetter til hver enkelt aktivitet.
Der er konstateret fejl i hold opsætningen på KM, dette har medført vi har mistet kontingenter.
Der var ligeledes sat flueben i 50% rabat til medlemmer under 25 år, hvilket har medført at flere har fået 100%
rabat når de har tilmeldt sig 2 hold og der er givet ½ kontingent på resterende hold. Dette betyder vi vil miste
noget af vores medlemstilskud fra kommunen.
Der kommer forskellige regninger på Internet – som vi ikke ved hvad går til – Nets kontaktes så vi får styr på
det ( det er sendt til Nets, som er ved at undersøge det ) Der er stillet krav til Nets om at Navn og aktivitet skal
oplyses ved oprettelse, så vi har overblik. ( Iben har Været i dialog med Nets og de har konstateret vi har 2
forskellige betalings aftaler som ikke blev anvendt og aldrig har været anvendt disse er blevet lukket nu, den
ene var mere end 8 år gammel... ).

4.

E-Sport.:
Brian stopper som ansvarlig træner for E-sport – evt. skal der lavet et udvalg, hvor arbejdsopgaver fordeles
mll. Trænerne.
Der bevilliges Software – ca. kr. 2.500,00 pr. år

5.

Nytårskur.:
Nytårskur genoptages – dog kan det ikke gennemføres pt. Grundet Corona – trænere indkaldes til 2 møder
årligt hvor vi drøfter ideer – workshop – der laves træner kontrakter mv. der sørges for en let forplejning mv.
Hvis muligt, skal der laves en sommerfest – så vi får taget god hånd om vores trænere for deres indsats.

6.

Knabstrupp'eren.:
Der skal findes ny redaktør til Knabstrupperen, da Tilde stopper. Mette Bundgaard er blevet spurgt – men der
forventes et nej. Der laves et stillingsopslag – Stine tager mod ansøgninger.
Det ikke sikkert det muligt at udgive næste nr. men det accepteres at en udgave udebliver. Der ikke så meget at
skrive om pt. Grundet nedlukning, men håber generalforsamlingen og genåbning vil give muligheder.
Der foreslås at der nedsættes et 3 mands udvalg ( grafik – opsætning mv. - annonceansvarlig og opsnuser
historier ).

7.

Spejl til ny danse sal.:
Ansøgning på Spejle kr. 5.000,00 – godkendt
Der har været henvendelse fra Privat danseskole – de skal booke gennem fritidsportalen, det er dyre for
erhvervs drivende at booke sig ind end eks. For foreninger – holdningen er at erhvervs drivende ikke bare skal
kunne booke sig ind i vores lokale på 1 sal. Da dette anvendes af idrætsforeningen de fleste dage. - Selsskabs
lokalerne kan ikke anvendes til sportslige aktiviteter, da disse høre til under Hallen og er erhverv.

8.

Loppemidler til hallen.:
Fra Støtterne er der kommet 90.000,00 fra loppemidlerne – 70.000,00 er videre givet til hallen. 20-25.000,00 af
disse skal gå til aircondition i nyt lokale på 1 sal.
Hallen kan evt. søge i Grønomstilling i Holbæk kommune – kultur og fritid.
Hvis pengene ikke anvendes til det øremærkede, kan de anvendes til vedligeholdelse af evt. lokaler i hallen.
Hallens bil skal synes i marts, men går måske ikke gennem syn. Der vurderes pt. Om det kan svare sig at få
den repareres eller der skal indkøbes en ny. (der er besluttet fra støtterne den skal repareres da de har fået en
pris på kr. 10.000,00 ).

9.

Generalforsamling.:
Generalforsamling udsætte på ubestemt tid, indtil der kan forsamles mere end 50 pers. Det er ikke muligt at
afholde i første kvartal – som forskrevet i vedtægter pga. Corona restrektioner.
Årsregnskab 2020 indsendes til kommunen, når det gennemset og godkendt af billagskontrolanterne
– endeligt årsregnskab indsendes når der er afholdt generalforsamling, som forventes kan gennemføres slut
maj – start juni 2021. ( ingen anmærkninger fra bilagskontrolanterne – regnskab indsendt til kommunen og der
ansøgt om medlemstilskud ).( Ansøgning om medlemstilskud er godkendt og der udbetales kr. 27.060,00 i
medlemstilskud, som fordeles mellem børneholdene ).

10. Tælleanlæg til RC-Centret.:
Der er givet kr. 10.000,00 fra udstyrspuljen – Holbæk kommune til tælleanlæg – RC centeret
Dansk Model Sportsunion – har sponsoreret kr. 16.727,75
Kif bevilliger de sidste kr. 1.547,25, så anlægget kan bestilles ( det er bestilt og betalt )
11. Evt.:
Pluskonto – anvendes ikke, den vil på sigt kunne anvendes til banko, så deres regnskab bliver mere synligt
mht. bogføring og hvad der går ind og ud. Banko har mange posteringer og det vil give bedre overblik at flytte
deres aktiver til plus kontoen. ( drøftes på næste møde ). der er ligeledes drøftet om vi evt. skulle lukke den –
da vi skal betale et forenings -gebyr for at have kontoen...
Der foreslås at der skal være min kr. 100.000,00 på foreningskontoen, foreslår at der min. skal være 50.000,00
på pluskonto og min. 50.000,00 på foreningskonto, så vi altid sikre at der er til udgifter bla. Banko og faste
drift udgifter. ( drøftes på næste møde ).
Der foreslås at de aktive frivillige vedr. online banko, skal have en belønning for deres indsats, Iben
undersøger muligheder. Det haster ikke da mange ting pt. Er lukket ned, så beslutning herom, tages på senere
tidspunkt. Der må dog max. Gives for kr. 1.000,00 pr. frivillig og ikke til ægtefælder – gældende skatteregler.
Teddi har undersøgt mulighed for lader stander v. hallen – pt. Dog ingen tilbagemelding fra Clever. Dette
undersøges yderligere, hvad muligheder der er og evt. ansøges tilskud i grønomstilllings puljen Holbæk
kommune – kultur og fritid. Der skal søges gennem hallen.
12. Næste møde.:
Rasmus indkalder når vi har 8-10 punkter at drøfte. Eller indkalder såfremt der skulle opstå særlige behov for
møde.

