Knabstrup Idrætsforening
Konstituerings – og bestyrelsesmøde d. 17-3-22.
Fremmødte: Kitta, Thomas, Jack, Iben, Krestina ( nyt bestyrelses medlem )
Rhina ( Nyt bestyrelses medlem ),
Søren H. Rasmussen ( Rep. Skytte foreningen )
1. Referant.: Iben
2. Flg. Blev valgt til formand, næst formand og kasserer ( tegnings berettiget i bestyrelsen ).
Samt øverige poster blev ligeledes fordelt.
Iben blev valgt til formand, der blev drøftet, at hun er ansat i Hallen og der går en
bekymring om hun kan skille tingene ad, hun har bevist de sidste 3 år at hun godt kan skille
tingene ad.
Når Iben er på arbejde laver hun ikke Bestyrelses eller frivilligt arbejde.
Hendes opgave er at, hjælpe den nye bestyrelse med at få rettet op og styre Kif mod en god
og positiv udvikling.
Hun har mange års erfaring med bestyrelses arbejde og har tidligere siddet på
formandsposten i andre foreninger.
Iben har siddet i kif bestyrelse som kasserer siden 2017 og frem til 2021, hvor hun har brugt
meget tid på at få styr på denne post, hvilket også er lykkedes. Bestyrelsen er udelukkende
bestående af nye medlemmer, men Iben tror på de godt kan løfte opgaven, med god råd og
vejledning.
Der har været en del uro i Kif den senere tid, dette vil bestyrelse have bugt med, det skal
være trygt og rart at komme i Hallen, for både børn og voksne.
Søren rep. Fra skytterne støtter op om denne beslutning, han har ingen bekymringer herom.
Jack er valgt som næstformand, han vil primært være formandens højrehånd, men også få
selvstændige opgaver. Jack hjælper til nede ved junior -og kvinde fodbold.
Rhina er valgt som kasserer, hun skal tage sig af betaling af regninger og klargøre disse til
vores bogføre / revisor i Maya Grydholt, adm. Direktør hos Nomia i Holbæk. Der er aftalt
med Maya at der bogføres for hver måned og Rhina samler alle dokumenter sammen ( bilag,
konto udtog, mobil pay og kontingent betalinger fra klubmodul ) Iben vil hjælpe Rhina med
at få kørt alt i stilling. Rhinas opgaver vil være bestående af flere, men som kun skal udføres
engang årligt. Rhina er Cirkel træningsinstruktør i kif.
Vedr. indberetning til skat, bliver denne opgave lagt på banko selv. Kitta og Iben tager en
snak med Formanden for banko Niels Ole Jacobsen.
Repræsentant til Hallens bestyrelse vil være Kitta – vi afventer en melding fra Søren om han
skal fortætte som rep. Til hallens bestyrelse, eller om der skal vælges en ny rep. Fra kif.
Vi afventer fortsat om der kommer en ny rep. Fra skytterne – dette vil nemlig ske hvis Søren
bliver valgt ind i Hallens bestyrelse, som han er indstillet til. - Hallens bestyrelse skal
afholde repreæsentantsskabsmøde d. 30-3-22 – vi afventer at høre nærmere.
Støtteforeningen skal afholde generalforsamling d. 28-3-22, her skal også vælges en rep. Til
kif – vi afventer at høre nærmere.
Krestina er valgt til sekratær, Krestina er forældre til et barn på rulleskøjteholdet.

Kitta og Rhina er valgt til træner ansvarlig. Kitta er ansvarlig for KUK og Event gruppen.
Kitta og Rhina skal have tilrettelagt kif's sæson for 2022-2023 hurtigst muligt, så Thomas
kan få den booket senest d. 30-3-22, da alle bookinger bliver godkendt fra 1-4-22.
Hvis sæsonen ikke er booket, vil kif ikke få de ønskede tider og tiderne vil gå til andre
foreninger i kommunen og brugere af hallen.
Thomas er valgt til web og booker ansvarlig. Hans opgave vil være at sørge for at kif's
hjemmeside hele tiden er opdateret, med info, siden trænger til en oprydning, Dette vil
Thomas og Iben få taget en snak om, der skal laves en prioriteringsliste, i hvilken
rækkefølge tingene skal rettes op. Thomas vil ligeledes få ansvar for at oprette hold på
klubmodul, så disse er klar når der åbnes for tilmelding på de forskellige aktiviteter.
3. Bestyrelsen har besluttet, at vi kun laver bestyrelsesarbejde når vi holder vores månedligt
møde, som ligger første mandag i måneden, såfremt andet ikke aftales. Eller når vi arbejder
med vores opgaver hjemme.
Da alle i bestyrelsen har andre berøringsflader i Hallen, vil bestyrelsen, gerne kunne lave det
frivillige arbejde, arbejde og træn de hold man nu er ansvarlig for, uden at skulle drøfte
bestyrelses arbejde. Denne beslutning er taget af hensyn til bestyrelsen selv, men også for de
medlemmer, bruger og kunder der kommer i hallen, så fokus er der hvor fokus skal være.
( husk næste møde er først d. 11-4-22 ).
4. Vedr. banko, har bestyrelsen besluttet at, alt kommunikation KUN går til formanden for
banko Niles Ole, da der opleves at der hurtigt bliver givet forkert info. Såfremt banko har
noget de mener bestyrelsen skal involveres i, er det Niels Ole, som beder om at komme op
og tale med bestyrelsen, på den måde sikre vi at der kun er ét talerør mellem Kif's bestyrelse
og banko. Så såfremt der kommer nogen og vil have info vedr. ting omkring banko henvises
der til Niels Ole. Iben kontakter Niels Ole for at få et møde hurtigst muligt.
5. Der drøftes Takt og tone, adfærd og trivsel i foreningen / Hallen. Der vil blive indført etiske
regler for hvordan man begår sig i kif og hallen, samt hvordan Bekymrings skriv -og klager
håndteres.
Grundet dette har manglet, er der beklageligvis begået fodfejl, hvilket ikke er
hensigtsmæssigt for nogen parter. Dette tager bestyrelsen selvfølgelig til efterretning og
retter op på. Thomas og Iben laver optakten til disse og fremlægger for bestyrelsen lidt
senere,
6. Næste møde d. 11-4-22 kl. 18.30
( husk at melde afbud hvis man ikke kommer til formanden)
Tak for et godt møde.
Iben

