
 

 

 Nivå-Kokkedal Fodboldklub 

30. december 2016 

 

 

Året er ved at gå på hæld, og vi kan se tilbage 

på et super godt år for vores klub. 

Jeg vil gerne, på vegne af bestyrelsen, takke 

alle udvalg, trænere og ledere for et kæmpe 

stykke arbejde. 

Sidst men ikke mindst, skal der også sendes en 

stor tak til alle vores sponsorer, uden dem hav-

de vi ikke de muligheder, vi har. 

 

Motionsrum 

Sportsudvalget og Frivilligkorpset har blandt 

andet brugt efteråret på at få opfrisket vores 

motionsrum. Dette vil blive åbnet for vores 

medlemmer i januar. Forældre kan som passive 

medlemmer benytte dette rum. Det koster kun 

kr. 100 pr. år. + et depositum på kr. 150 til 

nøgle. Indmeldelse kommer til at foregå via 

hjemmesiden. 

 

Som passivt medlem i 

NKF støtter man klubbens 

aktive medlemmer, da 

pengene går ubeskåret til 

klubben. Indtægter for de 

passive medlemskaber for motionsrummet går 

primært til vedligehold af motionsudstyr og lo-

kalet. Overskud< fra lokalet sættes til side til 

administration af Frivilligkorpset 

til arrangementer og tiltag for 

klubbens medlemmer. 

Nærmere detaljer om motions-

rum og tilmelding vil komme til 

at fremgå af særligt opslag på 

klubbens hjemmeside. 

 

Cafe Karsen åbner 9. januar kl. 16 

 
Cafe Karsen har pr. 1. januar fået nye forpag-

tere, Birte og Jacques Bryde. 

De nye forpagtere har, med hjælp fra frivillige, 

i en tid været i fuld gang med at istandsætte 

det store lokale og køkken. 

Det ser rigtig lovende ud, og der er ingen tvivl 

om, at der bliver hyggeligt og mulighed for at 

nyde god mad.  

Vi håber, alle vil benytte sig af cafeen og støtte 

de nye forpagtere, så vi kan får skabt et godt 

hjerte i klubben. 

 

Cafe Karsen åbner 9. januar kl. 16. 

 

Følg Cafe Karsen på Facebook 

 

https://www.facebook.com/cafekarsen 

 

http://www.nivaa-kokkedal-fodboldklub.dk/cafekarsen/ 

 

Medbragte mad og drikkevarer må ikke 

nydes i klubbens lokaler! 
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Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag 

den 7. februar 2017 Kl. 19:30 i klublokalet. 

 

Klubben ledes af en frivillig ulønnet bestyrelse 

bestående af mindst 7 og højest 9 personer. 

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift og 

varetager tilrettelæggelsen af alle praktiske 

forhold. Bestyrelsen disponerer over alle klub-

bens indtægter og udgifter. Bestyrelsen binder 

holdene sammen i en fælles klub, for at sikre 

holdenes overlevelse og udvikling. 

Ved generalforsamling i februar 2017 er 3 med-

lemmer på valg, men 4 skal vælges, da et 

medlem udtræder før tid. Kontakt bestyrelsen, 

hvis du vil vide mere og stil endelig op, hvis du 

vil være med til at gøre en forskel. 

Den nuværende bestyrelse kan ses her: 

http://www.nivaa-kokkedal-fodboldklub.dk/ 

info-om-nkf/kontakt-find-vej/bestyrelsen/ 

 

KampKlar forældreprofil 

Har du en selvstændig fodboldspiller, der selv 

tilmelder sig kampe og træning? NKF anbefaler, 

at du opretter en forældreprofil, så du som 

forælder kan følge med på sidelinjen, men vig-

tigst, at klubben har kontaktinfo på vores unge 

spilleres forældre. 

http://klubservice.dbu.dk/kampklar/saadan-

kommer-du-igang/guide-til-oprette-dit-eget-

log-ind/ 

Sponsorudvalg 

Vi er rigtig glade for nye sponsorer, og derfor 

arbejdes der løbende på at skaffe nye. 

Skulle man have behov for, at finde sponsorer 

til et holdarrangement eller har man ideer til en 

ny klubsponsor, bedes man kontakte Michael 

Lindberg, inden man selv kontakter sponsoren. 

Dette da vi gerne vil undgå, at der er flere der 

render eventuelle sponsorer på dørene. 

Kontakt.: Michael Lindberg (best.medlem) – 

Email: mli@foak.dk 

 

Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget er ansvarlig for planlægning 

og afholdelse af aktiviteter på klubplan. Dvs. 

aktiviteter som sommer- og julefest, hvor alle 

klubbens medlemmer er inviteret. Større stæv-

ner med flere årgange involveres aktivitetsud-

valget også i. Til det praktiske arbejde hjælper 

NKF frivillig korps. 

Karin Hartling (best.medlem) – Email: ka-

rin@hartling.dk 

Øvrige frivillige – INGEN - kontakt Karin, hvis 

du vil deltage i aktivitetsudvalget. 

 

NKF frivilligkorps 

Frivilligkorpset hjælper til med alle slags prakti-

ske opgaver. Vedligehold af inventar, bagning 

af småkager, fjernelse af ukrudt. Frivilligkorp-

set lægger opgaver ud til, som folk kan tilbyde 

at løse. Ingen påtvinges opgaver. Men uden 

hænder, kan opgaver ikke løses. 

Trine Mortensen (Koordinator i frivilligkorpset) 

– Email: trine-mortensen@hotmail.com 

Antal registrerede frivillige: Knap 20 

Må vi kontakte dig, når der er småopgaver, så 

meld dig til herunder eller kontakt Trine: 

https://www.facebook.com/groups/162846517

7439942/?fref=ts 
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Online indbetaling med Visa og 

Mastercard 

Vi går i NKF ind i det nye år med nye tiltag. 

Kasserer og IT arbejder på at få online betaling 

klar til næste kontingentopkrævning. For frem-

tiden vil det være slut med manuel udsendelse 

af girokort som bliver væk i posten. For fremti-

den betaler man sit første kontingent allerede 

ved indmeldelse, og kan fremover betale med 

Visa / Mastercard automatisk. 

Derved trækkes kontigentet automatisk fra det 

tilknyttede betalingskort, på samme måde som 

man kender det fra betaling af mobilregningen, 

fitness abonnementet eller sin TV- / streaming-

pakke. På generalforsamlingen præsenteres be-

talingsløsningen, ligesom klubben vil informere 

yderligere om den nye betalingsmetode. 

Manøvren med at skifte fra gammeldags giro-

indbetaling til online og automatisk opkrævning 

har 2 formål. Det primære formål er at gøre det 

lettere for medlemmerne at betale kontingent, 

så vi får mindsket antallet af medlemmer der 

IKKE betaler kontingent, og dermed få flere 

midler til ALLE medlemmer. 

 Det sekundære, men også væsentlige formål 

er at gøre det lettere og mindre tidskrævende 

for klubbens administration og kasserer at op-

kræve kontingent. 

https://www.dbu.dk/klubservice/it-

tilbud/kluboffice/kontingentopkraevning

Kørsel og parkering på Karsen 

Som tideligere nævnt, var det meget tæt på, at 

en af vores drenge blev kørt ned for nogle uger 

siden. 

Vi har informeret kommunen og bedt dem tage 

aktion, men der kan desværre gå lidt tid før der 

sker noget. Derfor må vi igen henstille alle til at 

sætte farten ned og anvende parkeringsplad-

serne langs asfaltvejen, når man afleverer og 

henter sit barn. Forpladsen ved bygningen må 

ikke bruges til af- og påsætning, da man bloke-

rer udsynet for de billister, der skal ned og hol-

de på de bagerste parkeringsplader på græs-

arealet. Husk, at når du kører til græsarealet, 

krydses en cykel- og gangsti. Passage, skal fo-

regå med største agtpågivenhed. Læg i øvrigt 

mærke til, at der skiltning med standsning og 

parkering forbudt langs bygningen. 

 

GODT NYTÅR 

VI SES I 2017 
 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Mortensen 

 

På vegne af Bestyrelsen i 

Nivå-Kokkedal Fodboldklub 
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