Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 12. august 2020

På grund af Covid 19 var den ordinære generalforsamling udskudt fra marts 2020 til august 2020.

Ved NKF’s ordinære generalforsamling forelå følgende dagsorden, som er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og revisionsrapport til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
6. Fremlæggelse af planer for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Michael Svane blev valgt som dirigent, og denne konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i
henhold til vedtægterne – bortset fra udskydelsen fra marts til august – i Ugebladet den 29. juli 2020 og
på hjemmeside og facebook og erklærede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Der blev valgt 2 stemmetællere, Lennart Bernstein og John Kusz.

2. Aflæggelse af årsberetning
Formanden aflagde årsberetning, som blandt andet omfattede følgende:
Ærede medlemmer af NKF.
På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge den mundtlige beretning for klubbens virke i det forgange
år og den forløbne del af 2020.
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Det sportslige – baseret primært på 2019
Hvis vi starter med det sportslige, synes jeg der er mange ting at glæde sig over!
Vores herreseniorhold rykkede desværre ned fra serie 3 til serie 4. Det var – særligt i første halvdel af
2019 en turbulent tid, med spillere der var skadede og stoppede.
Der kom så et nyt trænerteam til, og det har skabt en anden holdning og stemning omkring holdet, og
der er kommet flere spillere til, hvilket alt andet lige gør at holdet er mere robust og kan modstå skader.
Vi er sikre på at NKF Herresenior nok skal komme retur til serie 3 igen inden længe.
Vores dameseniorhold har været plaget af at der ikke er mange spillere. Men der er seje de tøser og har
holdt ud med flotte resultater. Også damesenior har fået en ny træner, og jeg hører fra spillerne at det er
de glade for. Der er også kommet nye spillere til her i foråret, og håbet er at vi fortsat kan have et stabilt
og godt dameseniorhold.
Vores ungdomshold både på drenge og pige siden klarer sig fint i deres turneringer, nogle med bedre
sportslige resultater end andre, men det er vores indtryk at de fleste hold har fundet deres niveau for
tiden, og der arbejdes løbende på at forbedre alle hold. NKF har også store og dygtige børneårgange. Det
er en fornøjelse at se de helt unge drenge og piger spille fodbold og nyde glæden ved sporten.
Både vores børne- og ungdomshold har været flittigt ude til stævner, både i indland og udland i 2019 –
og flere af holdene er kommet hjem med flotte resultater og medaljer eller pokaler til klubben. Jeg vil
ikke begynde at nævne dem her, for sæt nu nogen glemmes, midt i alle de flotte resultater.
Foråret 2020 har været helt anderledes grundet Covid 19, men lad os alle håbe at efteråret giver bedre
muligheder for fortsat at spille kampe og stævner under sikre forhold.
I NKF vægter bestyrelsen fortsat højt, at det er en del af klubbens DNA at alle der ønsker at spille
fodbold, så vidt muligt skal kunne komme til det i vores klub. Det betyder at vi ikke blot satser på alene
at udvikle de bedste spillere, men så vidt muligt udvikler alle spillere der har lysten til at spille fodbold.
Men det betyder ikke at vi glemmer de bedste spillere – dem arbejder vi fortsat på at udvikle så langt vi
overhovedet kan. Vi har dygtige trænere ansat som arbejder hårdt på at få vores spillere til at udvikle
sig, og i 2019 indledte NKF formelt et samarbejde med Lyngby Boldklub (som vi tidligere havde et løsere
samarbejde med). Det har blandt andet betydet at vores trænere har mulighed for at få inspiration hos
Lyngbys trænere, ligesom der som led i samarbejdet er mulighed for at søge inspiration og hjælp hos
hinanden.
Vi har i løbet af 2019 haft spillere som er kommet videre til andre klubber, for det er også en del af NKF’s
filosofi. Når vi ikke kan udvikle spillerne yderligere, hjælper vi dem gerne videre til større klubber hvor
spillerne kan få yderligere udfordringer.
På det sportslige plan blev 2019 også året hvor vi fik to sportslige ansvarlige, som skulle stå i spidsen for
udviklingen af det sportslige i klubben. Samarbejdet ophørte desværre i efteråret/vinteren 2019, da den
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ene valgte at forlade klubben for at tiltræde en stilling i anden klub, og bestyrelsen valgte herefter at
afbryde samarbejdet med den anden, af flere forskellige grunde, men blandt andet fordi bestyrelsen ikke
fandt at der var helt samme holdning til hvordan tingene skulle foregå.
I starten af 2020 har bestyrelsen derfor valgt at etablere et sportsudvalg, hvor der dels er en række
dygtige trænere, klubbens administrator Lasse Larsen, en række bestyrelsesmedlemmer og endelig
klubbens nye sportslige ansvarlige Gert Jørgensen. Det nye sportsudvalg er dem der under ansvar af
bestyrelsen skal stå for den fortsatte udvikling af NKF’s sportslige linje.
På samme måde agter NKF fortsat (når vi får tilladelse efter Covid-19) at tilbyde målmandstræning og
specifiktræning til udvalgte årgange.
Hvilken udvikling er klubben i?
Sportsligt er der ikke ændret på ambitionerne i det sidste år. Vi ser gerne at vores spillere udvikles og at
vi på sigt kan have et hold i bedste række på alle årgange (måske undtaget senior som næppe skal spille
superliga). Det er noget der tager tid, men jeg synes godt vi kan være stolte af de resultater som vi ser
på de enkelte årgange. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor ros til vores trænere som gør et godt
stykke arbejde med at fastholde og udvikle spillerne.
Vi bruger i NKF en del penge hvert år på at uddanne vores trænere. Det gælder alle trænere, også vores
ungtrænere og forældretrænere bliver tilbudt uddannelse. Senest har vi haft en træner på DBU’s B3
kursus, hvor han alene mangler at bestå sin eksamen. Det er for os i bestyrelsen vigtigt at vi løbende
tilbyder og opfordrer vores trænere til uddannelse, og det er med til at give dem nye kundskaber som
kan udvikle vores spillere. Derfor vil vi også i de kommende år bruge midler til uddannelse af trænere.
Medlemsmæssigt ligger NKF nogenlunde stabilt i forhold til tidligere år. Ingen tvivl om at vi gerne ville
være flere medlemmer og bestyrelsen har i det forgange år og vil fortsat have fokus på udvikling af tilbud
som er attraktive så vi kan tiltrække flere spillere til klubben. Det kræver også at vores medlemmer er
med til at sprede budskabet om klubben og de tilbud som følger med som medlem af NKF.
Et af de tiltag som har båret frugt, er det samarbejde som vi indgik med Get2Sport i efteråret 2018. I
løbet af 2019 er det blevet styrket, og det har medført at vi i dag har fået en større pigeafdeling end vi
har haft i lang tid. Faktisk er der nu så mange piger at de næsten kan stille op i 4 årgange udover
damesenior. Vi vil fortsætte det gode samarbejde med Get2Sport og udvikle det, så vi måske kan
tiltrække endnu flere fodboldspillere til NKF.
I løbet af 2019 fik vi også et nyt forpagterpar i Café Karsen, da vores hidtidige forpagtere Jauques og
Birthe valgte at stoppe efter tro tjeneste igennem flere år. Fra bestyrelsens side skal der lyde dem en
stor tak for indsatsen, og heldigvis er Jacques nu tilknyttet klubben som træner.
Café Karsen kom til alt held ikke til at stå tom, for Thomas & Tine Øberg meldte sig meget hurtigt på
banen som nyt forpagterpar. De har på meget kort tid fået sat deres eget præg på Cafeen, og der skal
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fra bestyrelsens side lyde en stor tak for at de har overtaget forpagtningen og en stor tak for indsatsen
med at holde Café Karsen åben til stor glæde for medlemmerne.
I den forbindelse skal der da lyde en opfordring herfra til at man støtter op om cafeen og benytter den,
enten ved at købe drikkevarer når man er heroppe, ved at spise mad heroppe eller bestille det som
takaway.
Hvad laver bestyrelsen ellers?
Bestyrelsen har i det forgange år brugt rigtig meget tid på at finde trænere, og jeg ved at sportsudvalget
efter de har overtaget opgaven også har brugt rigtig meget tid på det. Det er et arbejde som konstant er
on-going, for det er svært at tiltrække trænere, både forældretrænere til de mindre årgange og
uddannede trænere til de ældre årgange. Bestyrelsen arbejder hårdt på det, og vi ved fra vores
naboklubber at det ikke er et problem vi står alene med.
En stor opfordring skal der derfor lyde til, at hvis I kender nogen som enten har spillet fodbold, eller
sågar har været fodboldtræner tidligere, og som kunne have lyst til at være træner i NKF, så tag fat i
enten Lasse eller undertegnede, for vi mangler fortsat gode kræfter som gerne vil forestå træning i NKF.
Klubbens regnskab for 2018 har været udtaget til kontrol, og er kommet tilbage fra Kommunen og
Kommunens eksterne revisionsfirma uden bemærkninger. Det er rart at se at også Kommunen mener at
vi som klub har styr på vores regnskaber og forholdet til medlemmer og de offentlige tilskud som vi
modtager.
Fra bestyrelsens side skal der i den forbindelse lyde en stor tak til Ole Schiøth som yder klubben en
meget stor bistand som ulønnet regnskabsmedarbejder. Det hjælper os andre rigtig meget at vi har Ole
til at styre ind og udbetalinger.
I foråret 2020 har bestyrelsen brugt rigtig meget tid på Covid-19. Det ramte alle som et chok og tingene
skulle gå stærkt. Karsen blev lukket ned, alt træning blev indstillet og kunststofbanerne spærret af. Det
betød en del arbejde for bestyrelsen.
Men hvis man synes nedlukningen var svær og tidskrævende, så var genåbningen værre. Der har været
brugt rigtig mange timer på at få lavet genåbningsplaner, indhente godkendelser fra myndighederne som
henviste til hinanden, orientere trænere og medlemmer og i det hele taget forsøge at få genåbnet Karsen
på en måde, så vi fulgte alle regler og retningslinjer i et trygt og sikkert træningsmiljø.
Tak for Jeres forståelse og tålmodighed, men desværre også en lille opfordring. Særligt jeg som formand
har måttet stå på mål for en række knap så pæne mails og henvendelser i forbindelse med genåbningen.
Det er fint ikke at være tilfreds. Der er også mange restriktioner – både indenfor og udenfor fodbolden –
som jeg ikke synes er rigtige eller som jeg synes er besværlige. Men det bør ikke afholde nogen fra at
tale ordentligt og holde en fornuftig tone.
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Genåbningen i etaper skete ikke for at være på tværs, men for at passe på Jeres børn. Det håber jeg at
alle forstår.
I lighed med tidligere år synes jeg det er vigtigt at påpege, at bestyrelsen og en lang række andre
personer udfører arbejde for NKF på frivillig basis og uden at få løn for det. Frivilligheden er under et
massivt pres i de her år, og det er rigtig svært at få nogen som helst til at bidrage med frivilligt arbejde,
uden at de straks spørge ”hvad får jeg ud af det” – Det er trist at se frivilligheden være under et sådant
pres, og det gør at vi i bestyrelsen da også kan frygte for fremtiden, hvis ikke der kan findes frivillige.
Derfor skal der lyde en bøn til dem der tænker at de måske godt kunne afsætte et par timer her og der til
at hjælpe til. Sig til og se om ikke der er noget i kan hjælpe med.
Afslutningsvis skal der fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle de frivillige som gør et kæmpe stykke
arbejde i det daglige for NKF. Jeg vil ikke nævne alle dem som skal have en stor tak – for sæt nu nogen
blev glemt – men alle de frivillige der gør et stort stykke arbejde skal i hvert fald have vores store tak.
En særlig tak skal der dog lyde til mine bestyrelseskollegaer – I har måttet finde Jer i en til tider lettere
gal og opgivende formand. Tak for jeres indsats, sammen løfter vi stærkere. Særligt tak til vores
desværre afgående bestyrelsesmedlem Karin – Trofast har Du været i bestyrelsen en del år nu. Vi har en
lille gave til Dig som tak for Din indsats i årene.

Der var herefter drøftelse af formandens beretning, hvor der blandt andet blev spurgt ing til kommunikationen i forbindelse med Covid 19 – lukning og åbning – og der blev opfordret til i højere grad at bruge
holdlederne i kommunikationen.
Der blev også blev udtrykt stor ros til bestyrelsen for godt arbejde.
Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen godkendte beretningen med de faldne
bemærkninger.

3. Regnskab
Kassereren Pia Quack gennemgik kort regnskabet for 2019, som var udleveret til alle, herunder de
største poster på indtægts- og udgiftssiden.
Der var enkelte uddybende spørgsmål, som blev besvaret – herunder størrelsen af NKF’s egenkapital,
hvor bestyrelsens holdning er at egenkapitalen bør svare til ca. ½ års drift, hvilket bestyrelsen mener, er
en passende størrelse set i relation til klubbens forpligtelser.
Dirigenten oplyste, at regnskabet var behørigt underskrevet af de interne revisorer, og at regnskabet er
anmærkningsfrit.
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Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik budget for 2020, som var uddelt til alle, og på grund af den udskudte
generalforsamling er der jo allerede gået snart 8 måneder af 2020.
Der blev rejst spørgsmål til materialeindkøb, tøjvask mm. – som alle blev besvaret.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budget og uændret kontingent blev godkendt.
Herefter er de årlige kontingentsatser for 2020 følgende:
Veteraner

1200,-

Seniorer

1400,-

U19 – U10

2300,-

U09-U08

1800,-

U07-U06

1600,- (drenge og piger)

U05-U04

1000,- (drenge og piger)

Damesenior

1400,-

Piger U08-12 1800,Piger U13-15 2000,Passive

400,-

6. Fremlæggelse af planer for det kommende år
Formanden mente at dette var dækket af beretningen.
Der var herefter en drøftelse, som blandt andet omfattede kommunikation i NKF, flere trænere, mere
målrettet sponsorarbejde, specifik træning mm.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Kasserer Pia Quark – som modtager genvalg
Michael Lindberg – som modtager genvalg
Pia West – som modtager genvalg
Karin Hartling – som ikke modtager genvalg
Bestyrelsen består af 8 personer og kan efter vedtægterne bestå af mellem 7 og 9 personer. Dirigenten
forespurgte hvem der var villige til at blive valgt til bestyrelsen.
Berit Jakobsen meldte sig til en bestyrelsespost og blev valgt ligesom de 3 der modtager genvalg blev
valgt.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning, med angivelse af hvilket år de er på valg:
Formand Karsten Warming – 2021
Kasserer Pia Quack - 2022
Michael Lindberg – 2022
Claus Rasmussen – 2021
Rie Munch – 2021
Tine Øberg – 2021
Pia West – 2022
Berit Jakobsen - 2022
Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Lars Merkelsen (1. suppleant) – valgt for 1 år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørn Bruun Pedersen og Lennart Bernstein blev genvalgt som interne revisorer for NKF.
Til revisorsuppleant blev valgt John Kusz.

9. Eventuelt
Under eventuelt var der endnu en drøftelse angående kommunikation, hvor det blev anbefalet at bruge
blandt andet Kampklar, Holdledere og forældremøder.
Endvidere drøftede man samarbejdet med Lyngby Boldklub – sparring på trænersiden og fællestræninger
– og hvem der har initiativret – Lyngby eller NKF – når spillere kan være interessante for Lyngby.
Da der ikke var flere der ønskede ordet konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav ordet
til formanden.
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Formanden takkede dirigenten, og alle de fremmødte for en god generalforsamling.

Nivå, den 17. august 2020

______________________________
Michael Svane, dirigent

_____________________________
Karsten Warming, formand

_____________________________
Ole Schiøth, referent

