Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022

Ved NKF’s ordinære generalforsamling forelå følgende dagsorden, som er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af årsberetning
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 revisorer 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 på hjemmeside og på facebook og erklærede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
Der blev valgt 1 stemmetæller, Lars Merkelsen.

2. Aflæggelse af årsberetning
Formanden aflagde årsberetning, som blandt andet omfattede følgende:

Ærede medlemmer af NKF.
På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge årsberetning for klubbens virke i det forgange år.
Først og fremmest er det jo en glæde at vi igen – til rette tid i henhold til vedtægterne – kan afholde
generalforsamling i NKF. Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom, men Covid-19 lagde
hindringer i vejen for meget i 2021. Kampe blev udskudt, rykket og aflyst, der var restriktioner og meget
andet.
Covid-19 fyldte derfor også i 2021 meget i NKF og også for bestyrelsens arbejde.
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3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og revisionsrapport til godkendelse

2

Det sportslige
Hvis vi herefter ser på det sportslige, er det mange gode ting at glæde sig over.
Først og fremmest synes jeg der er god anledning til at glæde os over, at vi nu næsten er 500
medlemmer i NKF. Pr. lige præcis i dag er vi 497 medlemmer! Det kan vi bestemt godt være stolte af.
Medlemsfremgangen er sket især i pigeafdelingen, (hvor vi i dag har 3 børne-/ungdomshold, et
seniorhold og et mødrehold), men også på børneholdene, nogle ungdomshold og på seniorsiden har der
været medlemsfremgang.
Vores herreseniorhold - som jo gerne skal være klubbens flagskib - er i rivende udvikling. Der er kommet
rigtig flotte. Ni kampe, som maksimalt kunne have udløst 27 point, er vekslet til 23 point og en klar
førsteplads. Vi glæder os til forårssæsonen og håber og tror på at NKF snart er at finde i serie 3 igen!
Vores dameseniorhold er fortsat plaget af, at der ikke er mange spillere. Men de holder gejsten højt og
leverer pæne resultater og til tider meget underholdende fodbold. Der er i hvert fald alt mulig grund til at
satse på at ”damerne” holder ved og får tiltrukket lidt flere spillere.
Vores ungdomshold både på drenge- og pigesiden klarer sig fint i deres turneringer. I sommeren mistede
vi desværre vores U16-hold. Flere spillere valgte at søge til andre klubber, nogen stoppede og inden vi fik
set os om, havde v desværre ikke noget U16 hold. Det er rigtig beklageligt, men desværre det der sker,
særligt når spillerne når den alder, hvor der er meget andet end fodbold der trækker.
Vores U-13 og U-14 drengehold var i foråret også ramt af faldende antal spillere. Begge hold var nede på
ca. 20-22 spillere, og bestyrelse og sportsudvalg besluttede derfor at holdene skulle lægges sammen. Det
har været en stor succes. For det første er der nu 2 11-mands hold og til foråret stiller årgangen med 2
11-mands hold og et 8-mands hold. Årgangen har oplevet en fin tilgang af nye spillere og er nu næsten
60 på den årgang.
Samme årgang drager i øvrigt til Costa Brava Cup i påskeferien og repræsenterer NKF i udlandet.
I år skal hele 5 årgange repræsentere NKF til Pinsecup. Det er vores U-10, U-11, U-12 drenge og vores
tilsvarende U-11 og U13-piger der tager til Nykøbing Falster i Pinsen. For NKF er det vigtigt at vores hold
og spillere kommer ud og deltager i større stævner hvis de har lyst og vi glæder os meget til at høre
nærmere om turene.
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. Til sommer kommer endnu et hold på stammen, når vi åbner
op for årgang 2018, som bliver det nye U-5 hold. Det er altid en fest når de helt små får lov til at starte
til fodbold.

Penneo dokumentnøgle: UIVA3-53BJK-DH1EH-4O3XZ-YQLV5-XY02A

flere nye spillere, og tidligere spillere er kommet tilbage. Resultaterne i indeværende sæson har været
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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).
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 udvikle alle spillere der har lysten til at spille fodbold.
Vi samarbejder fortsat med andre klubber om videreudvikling af vores bedste spillere, og vi sender

For kort tid siden kom vores specifiktræning i gang igen. Det er et træningstilbud til de spillere som har
evnerne og træningsparatheden til det. For tiden er specifiktræning begrænset til et antal årgange, men
vi arbejder på om det kan udvides til flere årgange, også på pigesiden.
Det er for 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.
I NKF har vi et sportsudvalg og en sportslig ledelse som sammen skal være med til at udvikle NKF til at
være om ikke den bedste, så en af de bedste breddeklubber i Nordsjælland. Det tager tid, og vi skal
huske på, at langt størstedelen af kræfterne i NKF beror på frivilligt arbejde.
Hvad sker der ellers i NKF?
I det forgange år har vi i NKF og i særdeleshed i bestyrelsen brugt meget energi på at sikre trænere til
alle årgange. Det er fortsat svært at finde, rekruttere og fastholde trænere. Det er et stort arbejde og
hvis nogle skulle kende en fodboldkyndig som kunne tænke sig at bruge tid og energi på Karsen som
træner, så sig at vi gerne byder på gode vilkår og et stærkt sammenhold i bytte. De skal bare tage fat i
Lasse Larsen.
2021 bød også på en række udfordringer med Kommunen. Pludselig skulle der etableres en cricketbane
på Karsen, hvilket ville medføre store begrænsninger i brugen af bane 6 og 7. Bestyrelsen gjorde stærk
indsigelse og efter afholdelse af møder og en god portion lobbyisme, endte det med at planen blev
ændret, så cricket nu skal spilles i Karlebo.
Kommunen har også været indover problemer med vores kunststofbane som desværre har taget
uoprettelig skade. Beklageligvis må vi nok sige at Kommunen ikke lyttede hurtigt nok, og først meget
sent har fået igangsat de arbejder som var nødvendige. Nu er der etableret t minirensningsanlæg som
skal rense vandet og der er efterfølgende kommet mere granulat på.
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løbende spillere videre når vi i NKF ikke længere kan udvikle dem til højere plan.
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Senest har 2022 budt på det som internt blev kaldt ”affaldsgate” og som truede vores Cafe Karsen på
livet. Men igen lykkedes det gennem stærkt arbejde fra primært bestyrelsen men også med opbakning
fra medlemmerne at få politikerne i tale, og der er nu fundet en god løsning.
Så i NKF sker der rigtig mange ting, som man som medlemmer måske ikke lægger mærke til. Jeg har en
indtrængende bøn til, at alle husker at bestyrelsen er 100 % ulønnede og arbejder frivilligt. Pas godt på
dem og tal ordentligt til og om dem. Hvis man er uforstående overfor noget eller utilfreds med noget, så
tag dialogen med bestyrelsen, ikke bag bestyrelsen.
------------------Afslutningsvis skal der fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle de frivillige som gør et kæmpe stykke

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. Jeg synes dog særligt at
der i år er grund til at takke de forældre der står til rådighed som holdledere på holdene. I gør en kæmpe
indsats, og det skylder vi Jer en stor tak for.
Også en særlig tak til Ole som er vores frivillige regnskabsmedhjælp. Du yder en stor hjælp med alt det
økonomiske i NKF.
En særlig tak skal der også lyde til mine bestyrelseskollegaer – I har igen i 2021 måtte affinde Jer med
mange møder og mange mails. Vi har i bestyrelsen haft mange og til tider lange diskussioner, men som
regel er vi nået til enighed, og det skyldes den gensidige respekt der er og skal være blandt bestyrelsens
medlemmer. Uden den gensidige respekt og tillid, vil bestyrelsen ikke kunne fungere. Så tak for
indsatsen.
En særlig tak til bestyrelsesmedlemmet Tine Øberg som sendte en ansøgning til A.P. Møller Mærsk
Fonden om støtte til en række projekter. Fonden har valgt at donere kr. 100.000, som er øremærket til
afholdelse af arrangementer til fastholdelse af de frivillige i NKF. Derfor afholdes der i foråret et
arrangement for alle frivillige trænere, holdledere og øvrige frivillige. Men stor ros for indsatsen med
ansøgningen.
Med de ord står jeg og resten af bestyrelsen til rådighed for eventuelle spørgsmål til beretningen.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.
Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning med de faldne
bemærkninger.
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arbejde i det daglige for NKF.
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3. Regnskab
I kassereren Pia Quack’s fravær gennemgik formanden regnskabet for 2021, som var udleveret til alle,
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Dirigenten oplyste, at regnskabet var behørigt underskrevet af de interne revisorer, og at regnskabet er
anmærkningsfrit.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
I kassererens fravær gennemgik formanden budget for 2022, som var uddelt til alle.
Der blev efterlyst tøjpakke til holdledere, som så også kunne være ambassadører for NKF.
Bestyrelsen oplyste at der arbejdes med en tøjpakke til holdledere.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budget og uændret kontingent blev godkendt.
Herefter er de årlige kontingentsatser for 2022 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 oplyste at bestyrelsen i det kommende år især vil prioritere følgende 4 opgaver:
1. Fortsætte udviklingen af den sportslige linje med vægt på synliggørelse og øget kommunikation
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2. Renovering af den lille multibane, som NKF selv ejer
3. Fastholdelse af frivillige med tøjpakker og arrangementer for de frivillige
4. Fokus på at NKF skal være en fantastisk klub og være en af de bedste breddeklubber, og
samtidig få 1. holdet op i serie 3.
Dette gav ikke anledning til bemærkninger.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Kasserer Pia Quack – som modtager genvalg
Michael Lindberg – er udtrådt af bestyrelsen
Berit Jakobsen – som modtager genvalg
Rie Munch – har i en periode været udtrådt af bestyrelsen, men ønsker at genindtræde
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kim Langkjær.
Herefter blev Pia Quack genvalgt som kasserer, Pia West og Berit Jakobsen genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer. Rie Munch genindtræder som bestyrelsesmedlem og Kim Langkjær blev nyvalgt
som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning, med angivelse af hvilket år de er på valg:
Formand Karsten Warming – 2023
Kasserer Pia Quack - 2024
Rie Munch – 2023
Tine Øberg – 2023
Pia West – 2024
Berit Jakobsen – 2024
Theis Jakobsen – 2023
Torben Kragelund – 2023
Kim Langkjær - 2024
Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Lars Merkelsen (1. suppleant) og Mark Jensen – begge 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.
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9. Eventuelt
Under eventuelt var der en drøftelse af blandt andet følgende emner/forslag:
•

Andre former for goder til trænere end godtgørelse – med henblik på fastholdelse

•

Annoncering af træningskampe på sociale medier

•

Genoptagelse af NKF-stævner, som afholdes på Karsen – kræver mange frivillige – evt. starte i

•

Bedre kommunikation med henblik på at aktivere flere frivillige

•

Information mm. til bestyrelsessuppleanter

•

Fælles trænerkurser – også med andre klubber

•

Brugen af det røde hus - Bedre rengøring i det røde hus

•

Etablering af legefaciliteter til mindre børn, der er med deres forældre på Karsen

•

Introforløb for trænere

Formanden understregede i forbindelse med drøftelserne, at der er tale om mange gode forslag/ideer,
men i det omfang at det kræver væsentlige frivillig indsats at gennemføre dem, så vil gennemførelsen
afhænge af, at der melder sig frivillige til at løfte opgaverne, idet bestyrelsen ikke kan løfte væsentligt
flere opgaver end de gør i dag.

Da der ikke var flere der ønskede ordet konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav ordet
til formanden.
Formanden takkede dirigenten, og alle de fremmødte for en god generalforsamling.

Nivå, den 24. marts 2022

______________________________
Michael Svane, dirigent (underskrevet digitalt)

_____________________________
Karsten Warming, formand (underskrevet digitalt)

_____________________________
Ole Schiøth, referent (underskrevet digitalt)
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