Bestyrelsesmøde i KIF d. 20.05.2021
Referat
Tilstedeværende: Martin, Anders, Jesper, Eline, Iben, Trine, Lars og Rasmus. Teddi mødte
under mødet.

1. Valg af referent
Jesper Holm
2. Nyt fra
Formand: Fodbold er i fuld gang, Art on Skates er kommet i gang.
Der er efterspørgsel på badminton-leje i weekender, af dem der allerede har betalt
kontingent for en hel sæson. Rasmus har booket tider.
Rasmus arbejder på at få yoga i gang inden sommerferien med et sommerhold.
Andre:
Iben: Banko er tilbage for fulde omdrejninger og har omsat for 70.000 kr. de seneste
3 uger. Onlinespillet har fået ny struktur hvilket har givet større omsætning og
dermed indtjening. Der er nu grundig kontrol, hvilket har fanget forsøg på snyd.
Fysisk banko i hallen starter op i starten af juni, så må vi se hvad det indvirker på
onlinespillet. Der bliver indkøbt uniformer i form af T-shirts til de frivillige.
Martin: Skydebanerne er tæt på at være færdige, der mangler kun anlægget til
skiverne, der bliver 8 baner med det gamle snoretræk og kommunen har bevilget
150.000 kr til elektroniske skiver på de resterende 4 baner.
Eline: Art on Skates har vokseværk og er næsten fordoblet siden opstarten.
3. Status fra kassereren
Foreningskonto 304.879,72
Pluskontoen 65.614,08 hvor alt er betalt til dato.
4. Knabstrupperen
Ny redaktør søges stadig. Intet nyt.

5. Dansesalen
Thomas fra Art on Skates vil prøve at arrangere arbejdsweekend for forældre til
ARTS medlemmer. Dette kan spare os en del ifm. tømrer og malerudgifter. Det
undersøges om Thomas kan få det stablet på plads.
6. Stepbræt efterspurgt af tidligere instruktør
En tidligere step-up bræt instruktør har spugt på facebook om vi benytter de stepbræt
vi har, eller om de samler støv.
Art on Skates kan godt bruge dem, så de er ikke til salg. Rasmus melder tilbage.
7. Nye flag
De to KIF flag foran hallen er ved at være udtjente og nogle nye skal bestilles. Iben
bestiller 4 stk.
8. ARTS mangler rulleskøjter til udlejning og prøve
Pga. Medlemsvækst og nye medlemmer ønskes der 10 nye sæt rulleskøjter á
4.500kr.
Kvaliteten blev drøftet kraftigt for at klarlægge nødvendigheden af at vælge den høje
kvalitet der ønskes.
Der kommer gerne folk i par og prøver med samme skostørrelser.
Rulleskøjter udlejes med 100kr/måneden og vil med en belægningsgrad på 75%
være tjent hjem på de 5 år de holder. Herefter skal kun sko skiftes, hvilket minimerer
udgifter til kommende sæt.
Der bevilges 5 par i standardstørrelser.
Der bevilges endvidere 5 par i standardstørrelser, såfremt ART on Skates bidrager
med frivillig arbejdskraft til at færdiggøre dansesalen.
9. Hallens 50 års
Datoen er sat til 18. september. Der arbejdes med forslag til underholdning/opvisning
om eftermiddagen, samt aftenfest med spisning.
10. AD Media
AD Media har fundet 24 sponsorater til at lave reklamefilm for Knabstrup IF. Der
arbejdes på at få et produktionsmøde i stand efter generalforsamlingen.

Her kan eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer være behjælpelige. Optagelserne
forventes at starte til september.
11. Resultat af indstillinger til Årets træner, KIF'er og æresmedlem
Afstemningen er slut. Bestyrelsen er blevet oplyst om hvem der vælges. Iben
inviterer dem der er valgt.
12. Generalforsamling
17. juni kl. 19:00. Jesper sørger for annonce i By og Land samt til hallen og
kagekassen. Rasmus laver opslag på Facebook. Flyer forsøges hustandsomdelt.
Konstituerende bestyrelsesmøde planlægges med smørrebrød umiddelbart efter
generalforsamlingen.
13. Klage over træner
Der har forgået træning i hallen under Corona-nedlukningen. Skideballe er givet af
formanden til træneren og bestyrelsen er her blevet orienteret om hændelsen.
14. Eventuelt:

