Formandens årsberetning 2017-2018
Endnu et foreningsår er gået, hvilket har været et godt og spændende år, hvor der
er arbejdet videre med eksisterende projekter, og nye er lagt i støbeskeen.
Vi er startet med månedens frivillig for at hylde de frivillige, der gør en god eller
ekstraordinær indsats. Det er ikke nødvendigvis dem, vi ser i hverdagsbilledet, men
ligeså meget dem som arbejder i baggrunden og er med til at løfte diverse
aktiviteter i Kibæk IF, som vi trækker frem i rampelyset.
Vi får mange forslag ind, hvilket vi er stolte af. Vi ønsker at fremhæve dem alle,
hvilket ikke er helt muligt, men vi gør det med tiden. Så har du/I den gode historie
om en frivillig, så send den endelig til bestyrelsen, så vi kan få den frem.
Vi er godt med vedrørende GDPR (persondatalovgivning) med hjælp fra Annemette
Bang Rasmussen og Helle Stevnhoved. Desuden er vi ved at få lavet kriseplan i KIF,
hvis ulykken skulle være ude, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, men det er godt at
være forberedt. Derudover arbejdes der på nye abonnementsformer, bare for at
nævne nogle af de ting, som vi arbejder med.
I den seneste tid har vi i bestyrelsen arbejdet med ”KIF i bevægelse”, som baserer på
DGI’s trilogi tankegang. Som kort fortalt betyder, at arbejdsopgaver deles ud i
mindre bider, hvor små grupper på 2-3 personer løse enkelte konkrete opgave. Det
kræver en del forarbejde, men vi er begyndt at se frugten af vores arbejde.
Vi har forsøgt at skitsere KIF organisationen i et diagram, hvor disse underafdelinger
til bestyrelsen sidder og hjælper med hver deres opgaver (Se pdf med Powerpoint
for mere info). Der er dog nogle grupper, hvor vi stadig leder efter folk til, så hvis du
har lyst eller kender nogle som kunne passe til disse opgaver, så sig endelig til.
Fitness har været igennem denne triologi proces, og er kommet styrket ud på den
anden side, hvor de har fået lavet en god bundsolid struktur, der skal sikre Fitness i
mange år fremover.
Vores mål er at få implementeret trilogien i de store udvalg i KIF, så vi kan sikre et
solidt fundament, der ikke kun bæres af få ildsjæle. Vi mister vores ildsjæle, hvis vi
ikke hjælper dem, og løfter i flok.
Denne aften træder Helle Huus Bjerge og Birgitte Bonderup ud af KIF's bestyrelse.
Jeg kommer til at savne vores bestyrelsesmøder, diskussioner og hyggelige stunder,
som vi har haft de sidste 2 år.
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Jeg vil sige jer mange tak for samarbejdet Helle og Birgitte, og vil i lige komme herop
så I kan få en lille "Blomst". Jeg ved, I ikke stopper helt i KIF; Birgitte vil stadig støtte
op om Cuppen, og Helle fortsætter som tovholder for den røde folder og har
desuden sagt ja til at administrere Floorball i KIF.
Så jeg vil gentage mig selv fra, da Helle Stevnhoved trådte ud sidste år… Det er
dejligt, at folk, der træder ud af poster i KIF, stadig vil hjælpe med opgaver, som de
ser som GUF opgaver. Det er med til at udvikle og holde KIF kørende som den
fantastiske forening, den er.
Medlemstallet i KIF ligger i 2018 på omkring 1450, hvilket er flot. Der er selvfølgelig
altid plads til flere, så tag gerne andre med. Jo flere vi kan få aktive, des bedre er
det.
Kibæk Cup havde igen et godt år med masser af opbakning fra hele Kibæk, både
hjælpere og deltagere. Vejret var jo helt i top i år, med brændende sol, som vi
oplevede hele sommeren, og de mange unge spillere og forældre hyggede sig om
fodbolden og ikke mindst Kibæks længste kagebord.
Vi kan ikke tydeliggøre nok, hvor meget Cuppen betyder for KIF. Indtægten gør, at vi
kan starte nye tiltag op, investere i nyt udstyr til de forskellige udvalg, uddanne
vores trænere og instruktører. Alt dette og samtidig holde kontingenterne på et
fornuftigt niveau.
Igen i år indgik KIF et samarbejde med Dansk Firma Idræt og Herning Kommune om
konceptet ”Rigtige mænd løbet”, hvor vi som eneste sted i Herning kommune stod
for arrangementet.
Det blev igen en kæmpe succes, hvor vi var blandt de 3 byer med flest tilmeldte til
løbet, og sloges med byer som Randers. Det er da mega flot, at Kibæk kæmper med
byer som Randers om at være bedste arrangør. De har fået øjnene op for os i Kibæk,
hvilket betød, at Dansk Firma Idræt kamerahold kom og filmede i Kibæk med hensigt
på at bruge optagelserne til optakt til næste års ”Rigtige Mænd løb”.
Dette arrangement kunne heller ikke være muligt uden de mange frivillige piger,
som gjorde en kæmpe indsats. Og der skal især lyde en kæmpe tak til Tinne
Pedersen, Gunhild Brunhøj og Stina Rohde, som løftede opgaven til UG.
Meget tyder på Dansk Firmaidræt siger alle gode gange 3, og forsætter med et
tredje løb i 2019 – 5. juni (fars dag).
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Mandag den 16. april afholdte vi ekstraordinær generalforsamling i KIF, hvor vi
skulle beslutte, om foreningen skulle investere penge i en kunststofbane i Kibæk.
Herning kommune har budgetteret med 2,5 millioner kr. til dette formål, og har
derudover stillet krav til selvfinansiering fra KIF. Alt dette sammen med en
overordnet projektplan blev præsenteret af tovholderne Niels Langkjær og Karsten
Nielsen. Det blev vedtaget med et klart flertal, og projektgruppen er nu i tæt dialog
med kommunen om den videre plan for en kunststofbane i Kibæk. Vi i bestyrelsen er
glade for denne beslutning, hvilket, vi tror, vil give byen mere glæde og ikke mindst
løfte fodbolden i Kibæk.
Der skal lyde en stor tak til projektteamet, der ligger masser af tid og energi i
projektet. Vi glæder os til at se det færdige resultat.
Den nye skydekælder skyder rigtig frem og er så tæt på at være klar til brug. Vi
regner med, at den bliver åbnet indenfor nær fremtid.
Der er plads til mere end skydning, så har man en indre Robin Hood, en ny ide eller
noget helt tredje, så kom til os, så vi er med på det meste.
Vi arbejder på at starte E-sport op i Kibæk IF, og vi er ved at kigge på en besætning,
som skal være med til at løfte opgaven. Vi mangler nogle garve gamere, som ved,
hvad der skal til for at få E-Sport op at køre i Kibæk IF (i krydsfeltets kælder).
Der er også plads til forældre eller andre interesserede, som også synes E-sport i
Kibæk IF mangler.
Bestyrelsen vil gerne sende en tak til Kibæk Krydsfelt for godt samarbejde igennem
hele året. De støtter altid op om vores arrangementer og sørger for god forplejning
til vores møder.
Der skal også lyde en stor tak til Niels Langkjær for hans arbejde i Kibæk IF, specielt
hans kasserer rolle, hvor han er en stor hjælp for bestyrelsen.
Til slut skal der lyde en kæmpe tak til alle vores frivillige - uden dem var det ikke
muligt at få en forening som Kibæk Idrætsforening til at fungere. TAK!! Men husk vi
kan stadig bruge folks hjælp, så tag dine venner, nabo eller familie med til næste
arrangement, hvor du er med som frivillig. Flere løfter i flok.
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