Knabstrup Idrætsforening
Bestyrrelsesmøde d.
Fremmødte: Ki a, Jack, Thomas, Rhina, Kres na og Rasmus.

1. Ordstyre: Rasmus.
2. Nyt fra formand: Iben afgår som formand, Jack er fungerende formand.
3. Indekommende ansøgninger eller spørgsmål fra KIF udvalg:
Art søger om sponsorat l at kunne komme l Berlin og træne i 4 dage. budget gennemgåes,
Egenbetaling skal op, Art skal søge stø erne og andre sponsorer.
Sky erne: Har fået elektron baner.
Lokal forum: Intet nyt
Hallen: Ønsker at den frivilige d trænere bruger i hallen også skal bruges l arrangementer, der er
kommet ny kons uering i Hallens bestyrrelse, der skal a ales et møde, med denne.
Stø erne: Intet nyt.
4. Nyt fra Kasseren:
Foreningskonto: 311.684,09 kr.
Plus konto: 65.614,80 kr.
Træner godtgørelse: 60-65.000 kr.
Andre udgi er: 10.000 kr.
Buﬀer zone: Skal saldo være min. 100.000 kr.
Holbæk modelﬂyver klub har forladt KIF og får 50.000 kr. med ud.
Bank kontoen er igen åben.
5. Spørgsmål fra Søren: Tages op l næste bestyrrelses møde, da Søren har meldt a ud l formanden.
6. Budget godkendelse fra alle udvalg/ frivillige:
Budge er er gennemgået.
Der drø es om trænere under 15 år skal have træner godtgørelse.. Er der lovgining der taler imod? Der

skal tages kontakt l kultur og fri d og KI a taler med Ole.
7. Hjertestarter- Førstehjælp l trænere/frivillige.
Der er godkendt at KIF betaler hjertestarter.
Førstehjælp l trænere og frivillige: Tryg fonden vil gerne indgå i samarbejde om Hjerteløber kursus l
KIF trænere og frivillige. DGI har lign. lbud, Førstehjælp og idrætsskader. Der skal undersøges hvilken
der bedst kan svare sig.
De e tages op l næste møde.
Der skal være en synlig plads/køleskab l plaster/isposer alm. førshjælps kasse. Det skal være
lgængeligt.
8. Ansøgninger:
Der godkendes at KIF betaler halvdelen af beløbet l græsslåmaskine.
So ice maskine og automat l varme og kolde drikke, sendes l hallens bestyrrelse, der skal ligge en
plan.
9. Klippekorts ordning:
Det drø es, da KIF måske ski er l anden brugerﬂade. Kan det nye system klare det? Til næste møde
tages denne op igen.
10. Klubmodul VS Holdsport. Der er opbakning l at ski e brugerﬂade l Holdsport- det skal undersøges
om Holdsport "kan det samme" mail osv.
11. Evt. Der er a alt en dag hvor bestyrrelsen samles l gennemgang af alt ak vitet i hallen. Denne dato
er d. 5/6-2022 kl.13.00.
12. Næste møde D.2/5 kl. 18.30

