Bestyrrelsesmøde d.2/5-2022

Del 1. Er sammen med Knabstrup hallens bestyrrelse.
Tilstede fra Hallens bestyrrelse er Laila Madsen og Martin Kramer.
Tilstede fra KIF er Jack Sigismund, Rhina Stæhr, Kitta Pedersen, Thomas
Nørgaard, Claus Pejtersen, Søren Rasmussen og Krestina Holm.
- Der ligger en forespørgelse på åbent hus arrangement. evt. sammen
med støtterne, sådan at man kan præsentere alle aktiviteter i huset.
En evt. dato for dette er d. 18/6-2022.
Lopperne vil rigtig gerne lave bagarumssalg denne dato- kan man
kombinere disse?
- Der er lukket i Knasbtrup hallen i uge 28-29 og 30 grundet
sommerferie.
Det er Ole der dækker ind ved akutte ting i disse uger.
Kif holder også sommerferie der.
- Hallens bestyrrelse fortæller om deres virke og udfordringer- kan der
laves et årshjul for fællesmøder mellem KIF og hallens bestyrrelse? evt.
hver 6 md. Hvor også Banko, Lopperne og Støtterne kan deltage. Dette
for at styrke samarbejde og fælleskabet i huset.
- Det drøftes automat i forhallen til mad/snacks. Der er kig på en
maskine. Kitta og Claus følger op. Og der gives besked til Hallens
bestyrrelse.

Del 2. KIF bestyrrelse.
1. Ordstyre:
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Rasmus
2. Nyt fra formanden:
intet nyt.
3. Nyt fra kasseren:
Saldo Foreningskonto: 332.550,14 kr.
Saldo Pluskonto: 65.614,80 kr.
Der er fra klubmodul en indtægt på 8.725,00 kr. d. 28.04.2022.
4.Nyt fra støtterne:
Intet nyt.
5. Nyt fra lokal forum:
Rep. har været forhindret i at deltage i lokal forums møde.
6. Nyt fra skytterne:
Der skal afholdes møder hver 2 md. første møde d. 3/5-2022.
Elektron baner er ikke monteret endnu.
7. opfølgning på budgetter og opgaver fra sidste møde.
-Plæneklipper er indkøbt.
-Det har endnu ikke været muligt at få fat i Yoga træner ang. budget.
Fodbold budget er heller ikke godkendt endnu.
-Der er lavet abb. på hjertestarter- disse er sat op.
- Træner godgørelse- Hvordan kan det fordeles? Der aftales at, har man
hold der er helårs lægges der 50% oveni i godgørelse. Kontrakter skal
redigeres.
- Ny platform end klubmodul. Der har været kik på Zakobo. Der skal
aftales online møde med firmaet.
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8. Printer- brug af den?
Man skal gå på netværk og derfra opsætte PC. Thomas laver en "how to
do" seddel med vejledning.
9. Sommerfest d.18/6-2022.
Støtterne afventes der skal være møde d. 9/5-2022.
10. Klippekort.
kan laves via den platform der er kig på. Zakobo.
11. Næste møded.5/6-2022.
Det er kl. 13.00
12. Evt.
Der er forældre fra Art on skates der gerne vil deltage på bestyrrelses
møde. Det aftales at disse inviteres d. 5/6-2022´.
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