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  Dagsorden til generalforsamling i Kirke Værløse Idrætsforening 

  onsdag den 27. februar 2020 kl. 18.30 

1. Valg af dirigent og referent: 

Stig Schlünsen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen og konstaterede at den var rettidigt 
indkaldt. 

 Referent : Kirsten Kamph. 

2. Formandens beretning: 

Formand Jakob Karter bød velkommen på vegne af bestyrelsen og takkede både bestyrelsen og alle 
frivillige for deres arbejde i klubben. Synes der er kommet ro på. Mange har været med i flere år. 
Berettede om holdenes op- og nedrykninger og generelt om hvordan det er gået holdene i den 
forgangne sæson. 

U15 skal til Holland, betaler selv. 

Der er kommet nyt senior 1 hold som består af tidligere medlemmer, der er kommet tilbage til 
klubben efter ca. 3 år. 

Senior 2 er stabile. Så stabile, at de faktisk er oldboys, men fortsætter som seniorer. 

Der er stor succes i samarbejdet med FC Nordsjælland. 

KVIF havde 70 års jubilæum den 28. januar 2020. Dette bliver fejret senere i år. 

Klubhuset bliver renoveret lidt ad gangen. Tagterrassens gulv er udskiftet og kommunen har betalt 
både materialer og arbejdsløn. 

Der kommer nye døre og vinduer ved tagterrassen. 

Der er skiftet til nyt nøglesystem i 4 døre. Flere skiftes senere. 

Der blev afholdt møde med kommunen om kunstgræsplænen i Farum, da denne er slidt og forældet. 
Klubberne ønsker en ny kunstgræsplæne, men der blev ingen afgørelse. Der har dog ikke manglet 
baner, da Farum har været behjælpelig med tildeling af baner. 

Bestyrelsen har haft fokus på økonomien, så udgifterne er holdt nede. 

For at få flere indtægter, kan klubhuset nu lejes privat af klubbens medlemmer. Lejen er kr. 1.000. 

Der har også været afholdt loppemarked, som desværre ikke blev så velbesøgt p.g.a. dårligt vejr. 

Der bliver afholdt loppemarked igen i år, 3. maj 2020. 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

3. Fremlæggelse af regnskabet: 

Kasserer Eva Nielsen gennemgik regnskabet. 

Der er kommet større indtægt på betalt kontingent. Dette skyldes, at der er kommet flere med-
lemmer til klubben og flere har betalt deres kontingent. De som ikke har betalt kontingent, er blevet 
meldt ud. Derfor er der også et større tab på kontingent. 

Uffe undrer sig over det lille salg i kiosken. Spørger om man ikke kan få nogen til at sælge noget, når 
der er arrangementer. 

Andre stillede også spørgsmål til den mindre indtægt i køkkenet. Så bestyrelsen vil undersøge nøjere. 

Eva takkede Bodil Hansen for den store hjælp med regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 



4. Indkomne forslag: 

 Ingen. 

5. Kontingent for 2019. 

 Bestyrelsen foreslår uændrede satser, d.v.s. at 2 gange om året betales: 

 Seniorer kr. 600,-. 

 Ungdom kr. 600,-. 

 Trim medlemmer kr. 250,-. 

 Støttemedlemmer/passive medlemmer kr. 150,-. 

 (Cykelhold kr. 200,-.) 

6. Valg til bestyrelsen. 

 Formand Jakob Karter, blev genvalgt. 

 Kasserer Eva Nielsen, var ikke på valg. 

 Bestyrelsesmedlem Lone Sandersen, var ikke på valg. 

 Bestyrelsesmedlem Henrik Dalsgaard, var ikke på valg. 

 Bestyrelsesmedlem Stig Løye, blev genvalgt. 

 Bestyrelsessuppleant Hassan Sütcü, blev genvalgt. 

 Ny bestyrelsessuppleant Henrik Larsen, blev valgt. 

 Revisor Stig Schlünsen, blev valgt. 

 Revisorsuppleant Kirsten Kamph, blev valgt. 

7. Eventuelt 

Unisport som leverer spillertøj til FC Nordsjælland, kan muligvis blive ny leverandør i KVIF. 

Anders, træner - har været på sponsorjagt, Hareskov Electric samt andet elektrikerfirma vil give kr. 
5.000,- hver til spillerdragter. 

 

Jakob takkede for god ro og orden og bød på lidt at spise og drikke efter generalforsamlingen. 

 


