Bestyrelsesmøde i KIF d. 08.04.2021 og 19.04.2021
Referat
Tilstedeværende:
Teddi, Stine, Iben, Nina, Jesper, Eline, Martin og Rasmus d. 08.04.2021.
Teddi, Stine, Anders, Nina, Jesper, Martin, Niels og Rasmus d. 19.04.2021.
1. Valg af referent
Iben d. 08.04.2021.
Rasmus d. 19.04.2021
2. Nyt fra
Formand: Stadigvæk nedlukning af aktiviteter, samt hallen. Der er ved at blive booket
til kommende sæson. Der er en masse hjemmesider, som der ikke er helt styr på.
Det skal kobles op til KIF's hjemmeside, så det bliver nemmere for interesserede at
se hvad der er af aktiviteter.
Rasmus fortæller lidt om bestyrelsesansvar. Det skal undersøges nærmere hos DGI,
hvad og hvilke muligheder der er. Vi kan forsikres os mod, evt. personlige
økonomiske krav mod foreningens bestyrelse.
Andre:
Skytterne: Banerne er næsten færdige. Mgl. mål og skivefang, samt godkendelse fra
politiet, forventer at kunne åbne 21 maj. 2021.
Hallen: Hallen er fortsat lukket. Vinduer i kælderen skal renoveres, der skal skiftes
vinduer på værelses gangen.
Støtterne: Trine melder om intet nyt.
3. Status fra kassereren:
Foreningskonto: Kr. 295.515,02

Buffer konto: 65.614,80
Der bogført frem til d.d., regnskab 2020 efterspørges og sendes ud af Iben.
4. Åbning for aktiviteter: Fodbold og ART on Skates er begyndt udendørs træning. Art
træner 3 gange ugentligt. Begge hold vokser med nye medlemmer.
5. Banko: Online Banko har fået tilladelse til at køre online under Corona nedlukningen.
Når der lukkes op igen, hører dette under online Casino og til det har vi brug for en
licens. Der var ikke styr på skattereglerne, men det er der nu. Der skal betales skat af
præmier ved både online og ordinært banko efter gældende skatte regler. Jesper
fortæller kort om historikken omkring banko. Banko har kørt med lille underskud på
online for nyligt. Det er ikke kritisk, men det skal vendes til overskud. Iben taler med
Helene. Teddi med Claus.
6. Badminton: Sidste hal bestyrelsesmøde, blev det besluttet der ikke kan bookes faste
træningstider i hallen i weekenderne. Når bookinger skal foretages gennem
fritidsportalen, vil andre parter der ønsker at booke hallen se, at der allerede booket i
et par timer og at de ikke kan booke hele dagen.
Der kan nu bookes 2 uger før. Træningsweekender / stævner mv. såfremt der ikke
ligger nogen andre ting. Det kun Ballancebøllerne der ønsker træning i weekenderne.
(det kører som en prøve periode og kan tages op igen, hvis det ikke fungere).
7. E-Sport: Der ikke fundet nye trænere. Der har været nogen i bud både fra Esbjerg og
Jyderup. Rasmus har talt med E-sport Odense + DGI. Der ikke afklaret om Jesper
fortsætter med oldboys holdene.
Teddi vil tage kontakt til efterskolen i Mørkøv for at høre om de evt. kunne være
interesseret i at blive trænere.
8. Klubmodul: Webshop arbejdes der på at få til at fungere. Den var ikke aktiv, den køre
nu. Der er to facebook feeds og Klubmodul spørger hvilken der skal beholdes.
Sidespalten vælges.

Vi skal have tingene samlet på klubmodul. Vi har mange hosting domæner, flere
anvendes ikke og skal samles i klubmodul. Så vil vi spare udgifter på dette, nogle af
dem er temmelig dyre. Vi skal sætte trænerne ind i hvordan de bedst kan bruge
klubmodul. Billeder / Oplysninger på trænerne + beskrivelse til brug i klubmodul (
offentlige ). Kom gerne med nye ideer til ting på klubmodul. Eks. Forum – afstemning,
Sponsore på forsiden mv. Der kommer ansvars punkter på bestyrelsens underside om
hvem skal man henvende sig til, for at lette bestyrelsesarbejdet. Rasmus tager sig af
dette.
9. Maler til dansesal. Se bilag 1. Tilbud fra Maler Spilsky. Bestyrelsen syntes det lyder
dyrt og der skal hentes 2 tilbud, svarende samme opgave beskrivelse. Der skal findes
nogen til at færdig gøre førstesalen. Før kan der ikke males.
2 dage til isætning af vinduer -isoleres og gips.
Færdig gøre vægge, evt. loft lister.
Jesper regner med ca. en uges arbejde, så skulle det være klar til maler. Jesper finder
tømrer, da han ved hvad der mangler, at blive lavet færdigt og hvad der skal laves. Iben
kommer med to nye tilbud fra maler.
10. Loppemidler til hallen: der ca. 35.000,00 kr. tilbage at de 70.000,- hallen fik fra KIF af
loppemidlerne. Der skal laves ventilation og rørføring i dansesalen, rest loppemidler
øremærkes til dansesalen for tømrerarbejdet og KIF hæfter for resten. Dansesalen
skal færdiggøres.
11. DBU – Fitnessfodbold / motionsfodbold: Rasmus får tilbud om
Fitnessfodbold/motionsfodbold fra DGI. Teddi tager kontakt til Claus (fodbold). Claus
har taget kontakt til dem som vil spille damefodbold. Der er ca. 8-10 damer som gerne
vil spille fodbold.
12. Konfirmander: Rasmus nævner at dette tidligere lå på hjemmesiden og spørger om
hvad vi normalt gør. Iben kontakter Jørgen Mørkøv kirkeby, han har lister over
konfirmanterne. Det besluttes at give konfirmanterne en bio billet til Mørkøv kino.

13. Knabstrupperen: Der søges stadig en redaktør til Knabstrupperen. Der har været en
henvendelse, men det der ikke kommet mere ud af. Det er lagt op på facebook at vi
har brug for en redaktør.
Der skal meldes ud, at den ikke kommer ud pt.
Iben sørger for kort + chokolade til dem som normalt går med Knabstrupperen.
Vi har stoppet mødet, grundet tiden, der er mange punkter, de sidste punkter færdig
behandles d. 19/4-21. kl 19.00
14. Hallens 50 års (Bestyrelsesmøde videreført d. 19.04.2021 fra dette punkt)
Hallen fylder 50 år til august. Der skal holdes et event og intet er endnu besluttet. Fra
hallens bestyrelse søges der et udvalg og en torvholder til at finde ud af dette. Det
ses gerne at både Hallen og KIF har repræsentanter med. Der er allerede booket
konfirmation i hallen på datoen.
Teddi, Stine, Rasmus, Anders og Nina (arme og ben) melder sig til at hjælpe til.
Støtterne og bylauget spørges fra hallens side.
15. Ændring af sæsoner
Rasmus spørger ind til udvidelse af sæsoner, da nogle voksenhold har efterspurgt
dette. Sæsonerne har kørt efter det historiske landmandsperspektiv. Trænerne til
næste sæson spørges ind til om de vil udvide deres tidsramme for næste hold.
16. Generalforsamling
Generalforsamling fastsættes til d. 17/6 kl 19.00 uden spisning.
Skal varsles i et skrevet medie, som f.eks. By og land, nu Knabstrupperen er nede.
Stine, Teddi, Nina er på valg og genopstiller ikke. Ibens status vides ikke.
Rasmus sender ud til resten af bestyrelsen der ikke er deltagende på dette møde.
17. Årets KIF’er, årets træner og æresmedlem

Iben har sendt en mail ud. Folk har ombestemt sig undervejs.
Rasmus foreslår en doodle afstemning og sender denne ud.
Stine foreslår at årets træner lægges sammen med hallens 50 års. Rasmus siger det
også kunne være sammen med et træner sommer grill arrangement.
”Liste med tidligere æresmedlemmer” tilsendes fra Stine til Rasmus.
Teddi spørger om der er lavet nåle nok. Rasmus spørger Iben til dette. Jesper prøver
at finde kontakt til de tidligere der er bestilt hos og tager kontakt.
-Klubmodul har et stemmesystem, som Rasmus vil kigge på og kan blive aktuelt
næste år. Næste gang tænker Rasmus at det lægges ud til medlemmerne at indstille
og stemme, og så bestyrelsen der afgør det endelige valg.
18. Brok over træner
Punkt tages med på næste møde.
19. Eventuelt
-Status siden sidste møde: ARTS starter op inde i hallen. Dame fodboldhold startet
op udendørs.
Teddi: Hvornår går KRCC igang? Det vides ikke. Det står Peter Rabbitts for.
Spraymaling på RC-bygningen, hvem står rengøring af dette? Hallen.
20. Næste møde
KIF – Bestyrelsesmøde 20. maj kl. 19.00

