Generalforsamling – Kirke Værløse IF 10-06-2021

1. Bodil Grau Hansen er valgt som dirigent og Rasmus Sundgaard som referent.
2. Formandens beretning ved Jakob ”Ramo” Karter – Mest om 2020 og lidt om 2021
-

-

-

-

-

-

Et år med Corona har givet mange udfordringer, men på trods af dette har vi haft forholdsvis
god aktivitet i klubben. Vi har trænet det vi kunne og spillet de kampe der var mulige
238 aktive fodboldspillere / 35 TRIM medlemmer – Hvilket er meget positivt da vi holder et
pænt antal og samlet set er medlemstallene i foreningerne faldende.
Vi har sagt farvel til Frede Kaad – Hvilket har betydet meget for klubben og manges af klubben
medlemmer. Et stort tab for klubben med tanke på hans daglige store indsats for KVIF.
KVIF fejrede 70års jubilæum 5. september 2020. Der var et par hundrede mennesker forbi
klubben på dagen, med besøg af borgmesteren. Afsluttende med fest.
Planer om en multibane ved siden af klubhuset – Der er afholdt møde med kommunen. Der
først kan tage en beslutning omkring det efter kommunalvalget den 16. november 2021.
Indvielse af ny kunstgræsbane i Stavnsholt har givet nogen muligheder for at træne og spille
kampe i vinterhalvåret. Hareskov IF kan tage deres egen bane i brug og forhåbentlig kan vi
derfor i den kommende vintersæson komme retur på kunstgræs i Værløse.
Tøjaftale med Unisport som Uffe XXXX har stået for, en 2-årig aftale som giver mange
muligheder. Rigtig mange flotte nye trøjer på de forskellige hold i KVIF.
Priserne er reguleret i køkkenet da Frede ikke længere køber øl/vand, men det i stedet for er
via en aftale med en leverandør. Der er er både meninger for og imod. En konsekvens omkring
køkkenet kan være at, det kun er få personer der får adgang til køkkenet.
Årgang 2005 holdet er opløst og de spillere som ønskede det, spiller nu i Værløse – 14 spillere
fra holdet har tegnet et passivt medlemskab i KVIF. Så det er formandens håb at, drengene
kommer retur til KVIF en dag og kan starte et seniorhold.
Årgang 2014 holdet er ligeledes opløst da en talentspejder nuppede 5 spillere til Farum BK. De
4 spillere som stadig spiller er i dag bærende kræfter på deres hold i Farum BK.
Årgang 2013 hygger sig med fodbold i KVIF og har haft et godt år i KVIF. Holdet har spillet
mange år i DGI-regi, men er skiftet til DBU.
Årgang 2009 som har to hold, hvor det ene hold nuppede førstepladsen. Der er har været
udfordringer med trænerposten. Men takket været god reklame, er der nu 3 personer som
gerne vil være træner i KVIF. Det er vi rigtig glade
Årgang 2010 er vores største årgang med 31 registrerede spillere med to 8-mandshold.
Årgang 2011 har 14 spillere og er tilmeldt 8-mands til efteråret. Et rigtig godt hold som ser frem
til at komme videre på 8-mandsbanen.
Årgang 2012 er kommet retur til KVIF for nogens vedkommende og har taget en flok
kammerater med. Så vi nu har et godt U9 hold i KVIF. Nick Roed Johansen, Jonas Linding
Fredberg og Louise Lynggaard Hansen varetager træningen for 21 spillere.
Årgang 2013 er en smal trup med 10 friske drenge.
Årgang 2014 er også begyndt at spille stævner.
Årgang 2015/2016 er en stor omgang drenge og piger som snart skal deles op i to særskilte
årgange. Der er taget kontakt med DBU for at få en konsulent ud til at hjælpe forældrene i gang
som trænere for årgangene.

-

Senior 1 har kæmpet med skadet spillere og spillere der skal aftjene værnepligt. De slutter af i
midten af deres pulje i Serie 4.
Senior 2 har haft det svært i Serie 4 og har frivilligt valgt at rykke ned i Serie 5.
Senior 3 som hygger sig med 8-mands fodbold.
TRIM afdelingen hygger sig fortsat på onsdage og søndage.
På vegne af bestyrelsen vil formanden gerne takke det afgående medlem Lone Sandersen for
sit store og langvarige arbejde i bestyrelsen.
Og slutteligt en stor tak til alle de frivillige i klubben.

3. Fremlæggelse af regnskabet
-

4.

Eva Nielsen gennemgår regnskabet. Med hensyn til Corona har vi ikke brugt lige så meget på
turneringer/dommere, men klubben har brugt flere penge på materialer. Herunder særligt
bolde. Så vi skal alle sammen være bedre til at, passe på vores udstyr.
Et par småfejl i regnskabet vedrørende poster, som ikke står korrekt. Men ikke noget af
betydning.
Der er et positivt resultat for regnskabet.
Spørgsmål til regnskabet – Det anbefales at sælge klubbens beholdning af aktier. Ca. 4000 DKK
Regnskabet er accepteret og godkendt

Indkommende forslag
-

-

Bestyrelsen udvides fra 5 fra til 8 personer
Spørgsmål: Er der kommende krav om at man f.eks. skal være ungdomstræner?
o Kan man dedikere pladser i bestyrelsen til specifikke afdelinger i klubben
o Så kulturen bæres videre og der f.eks. altid er nogen fra ungdom/senior/trim
Bodil Grau Hansen indvender: At mange diskussioner/spørgsmål kan tages f.eks. på et
trænermøde
Der tilføjes at der skal tages stilling til hvad visionen er for KVIF og hvem der skal drive denne.
Det skal overvejes omkring det økonomiske aspekt i klubben. Udgifter står mål med indtægter.
Vedtægtsændringerne skal selvfølgelig implementeres korrekt.
Forslaget er accepteret og enstemmigt vedtaget.

5. Kontingent
-

Kontingentsatserne er accepteret og vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen
-

Eva Nilsen er genvalgt til bestyrelsen
Henrik Dalsgaard er genvalgt til bestyrelsen
Hasan Sutcu er valgt til bestyrelsen (indtræder i bestyrelsen i stedet for Lone Sandersen)
Henrik Larsen er valgt som suppleant til bestyrelsen
Bodil Grau Hansen er valgt som revisor
X er valgt som revisorsuppleant
Nick Roed Johansen er nyvalgt til bestyrelsen
Anders Ladefoged Spøhr er nyvalgt til bestyrelsen
Rasmus Sundgaard er nyvalgt til bestyrelsen

7. Eventuelt
-

Hjertestarteren bliver opdateret med nyt batteri og pads
Lejeaftalen på ”bane 2” løber til 2035
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