
Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde de 11. Oktober 2017 kl. 19.00 – 20.30 

Sted: Kolding KFUM Hallerne 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

  

2.Status medlemstegning 

  

3.Henvendelse Kolding KFUM Atletik 

  

4.Samarbejde med Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia 

  

5.Nyt fra 

* Fritidsrådet 

* Idrætsbygningen 

* Styregruppen Fritid og Idræt gruppen 

* Senior +60 frisk 

* Kunstgræs 

* andre...Møde i SSB 

  

6.Kommunalvalget 2017 

Praktisk, afvikling mv. fortsat 

  

7.Repræsentantskabsmødet/Generalforsamling KIR 2018 

* Hvem stiller op - evt. Nye medlemmer mv. 

  

8.Indledende dialog om udpegning til Fritidsrådet/Eliteidrætsrådet 

* Procedure 

* Rådets arbejdsopgaver 

* Mødehyppighed 

  

9.Beslutning om KIRs indstilling til Fritidsrådet på næstkommende bestyrelsesmøde 

   

10.Evt. 

REFERAT:  Afbud fra Ruben 

Ad 1: Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2: I øjeblikket har KIR ca. 24.000 medlemmer og arbejdet fortsættes. KIF hovedforening 

ønsker et møde. Claus og Ole Kokborg deltager. Ole Madsen laver en Power Point Præsentation, som 

kan bruges fremover. KIR s bestyrelse kommer med input til Ole Madsen. 

 

Ad 3: Kolding KFUM Atletik har bedt om et møde med KIR. Der foreslås tirsdag den 31.10. efter kl. 

12.30. 

 

Ad 4: Claus har haft en snak med Samvirkende idrætsforeninger Fredericia. De inviteres til næste 

bestyrelsesmøde – den første time. 



Ad 5: Fritidsrådet: Her er opstået et positivt problem, idet der har været så mange ansøgninger 

til rådet, at man har været nødsaget til at nedsætte tilskuddene resten af året. 

         Idrætsbygningen: F/Is udvalget holdt deres sidste møde i idrætsbygningen med deltagelse 

af brugerne. 

          

         Styregruppen Fritid/Idræt: Der har været afholdt møde ca. en gang om måneden og sidst 

har man været på inspirationstur på Fyn for at se på idrætsanlæg, idrætsfællesskab og 

aftenskole. Sidste møde er den 28.11., Den endelige rapport fremlægges – gerne i et større plenum, 

som det hele startede. En forespørgsel fra KK om administrativ hjælp blev positivt modtaget i KIR. 

         Senior 60+frisk: Seniorbevægelse er kommet på dagsordenen og meget er sat i gang rundt i 

KK. 

         Kunstgræs: Der er møde igen den 24.10. og deadline for den færdige rapport er den 

1.3.2018. 

         Slotssøbadet: Der har været afholdt et informationsmøde i SSB, hvor KIR var inviteret med. 

Derudover deltog forvaltningen og brugere. Det er meningen, at dette gentages 2xårligt fremover. 

 

Ad 6: Valgmøde afholdes på KUC torsdag den 26.10. Alice bestiller kaffe/te/kage. 

 

Ad 7: En snak om, hvem der allerede nu ved, om de genopstiller til KIR. Der skal som minimun findes 

en suppleant. 

 

Ad 8: Besluttes på næste møde, hvem der skal peges på til hhv. Fritidsrådet og Eliteidrætsrådet. 

 

Ad 9: Boksestævne i Sydbank Arena den 27.10. 

         Brændkjærskolens venner arbejder for en hal i området. 

 

Ad 10: Evt. uddeling af KIRs ærespris tages op på næste møde. Datomuligheder: 6/12 – 15/12 – 

16/12 …… Claus melder ud. 

 

     

      /Alice 


