Generalforsamling – Kirke Værløse IF 23-02-2022

1. Valg af dirigent og referent
• Dirigent: Stig Schlünsen
• Referent: Rasmus Sundgaard
Dirigenten finder at der er lovligt indkaldt til generalforsamlingen pr. mail.
Det indskærpes fra dirigenten, at formanden tilsikrer at alle mails er opdateret i Klub Office således
at alle medlemmer informeres rettidigt.
Dagsordenen er godkendt.
2. Formandens beretning
Formanden præsenterer det nuværende bestyrelse. Nick som er træner for U6 og U10. Eva som
kasserer. Hasan som tidligere har været suppleant og spiller på senior 2, hvor han også er holdleder.
Formanden selv, som gerne går under navnet Ramo. Henrik Dalsgaard som også er mangeårigt
medlem af bestyrelsen. Rasmus som er træner på U9.
Formanden beretning – For første gang nogensinde skal Kirke Værløse IF afholde fodboldskole i 2022
i samarbejde med PROfodboldskole. Det er Nick som er arkitekten bag og det skal holdes i uge 31,
som er den sidste uge af skolernes sommerferie. Fodboldskolen varetages af Emil Larsen, som er
tidligere professionel fodboldspiller. For nuværende omkring 50 tilmeldte, men der er plads til flere.
Kirke Værløse IF vil varetage frokostordningen – Som Henrik vil stå for. Kontrakten med
PROfodboldskole løber de næste 3 år.
Desværre lukkede vores U13 hold i efteråret 2021 – Da alle spillerne skiftede til Værløse Boldklub.
Holdet har eksisteret som et klubsamarbejde med Værløse Boldklub. Men da Værløse Boldklub
havde fundet en træner til 40.000kr skulle udgiften dækkes mellem de to klubber. Holdningen fra
bestyrelsen var at, der alene kunne ydes et tilskud på 5.000kr og altså ikke 20.000kr. Da Værløse
Boldklub ville betale hele beløbet, så valgte alle spillerne at skifte til Værløse Boldklub.
Opdatering af klubhuset hvor linoleumsgulvet bliver skiftet i det store lokale, allerede i næste uge.
Det udskiftes i vedligeholdes frit linoleum. Klubhuset lukkes i den periode hvor udskiftningen
foregår. Trappen foran hoveddøren repareres ud, ligesom alle digitale nøgler udskiftes. Stor tak til
Henrik for at varetage dialogen med kommunen.
Stor succes med vælgermøde i Kirke Værløse IF. Stor tak til Stig og Jette for at stå for arrangementet.
En god mulighed for at, gøre reklame for Kirke Værløse IF.
Desværre ikke den store succes med julearrangement i Kirke Værløse IF – Hyggeligt, men ærgerligt
at der ikke var flere på dagen.
Desværre lukkede vores Senior 1 hold også i efteråret. Selv med 30 spillere i truppen, kunne de ikke
stille hold til kampene. Vi håber de engang komme tilbage til klubben.
Klubben har investeret i nye bolde og diverse nyt udstyr, som nu er fordelt på holdene som selv skal
passe på udstyret. Mister man udstyr, må man således selv erstatte udstyret. Vi håber at alle passer
godt på deres udstyr og klubben i fremtiden.

Klubben er blevet kontaktet af organisationen bag Store Flyvedag på Flyvestation Værløse. Vi har
mulighed for at varetage forskellige jobs og på den måde tjene penge til holdet. Alle hold er
informeret og man kan kontakte Store Flyvedag direkte.
Klubben har investeret i lidt merchandise med klublogo. Der er solgt for ca. 6.000kr indtil videre og
man kan få både hue, kasket og keyhanger.
Der sættes gang i det indledende arbejde for at, se på mulighederne for at anlægge en
kunstgræsbane som kan benyttes året af Kirke Værløse IF. Det er Stig og Anders som indtil videre har
arbejdet med projektet. Projektet udspringer af et tidligere ønske om en reel kunstgræsbane. Et
sådant projekt vil medføre en form for egen betaling fra Kirke Værløse IF.
Gennemgang af resultaterne for de enkelte hold – Flotte resultater over hele linjen.
Formanden vil gerne på vegne af klubben og bestyrelsen takke Stig Løye for sin store indsats som
både træner, holdleder og medlem bestyrelsen.
Stor tak til alle de frivillige omkring Kirke Værløse IF der yder en stor indsats.
Dirigenten og forsamlingen godkender beretningen.
3. Fremlæggelse af regnskabet
Eva gennemgår regnskabet punkt for punkt og vi ender på et overskud på 52.000kr for 2021 og en
sund kassebeholdning 260.000kr. Alt i alt en sund økonomi i Kirke Værløse IF.
Bodil Hansen spørger til om klubben er bekendt om klubben kan få tilskud til trænerkurser – Eva
svarer at, det er klubben bekendt med.
Dirigenten og forsamlingen godkender regnskabet.
4. Indkommende forslag
Opdatering af vedtægterne – Bodil Hansen og Jette Schlünsen melder selv frivilligt til at indgå i
arbejdsgruppen. Rasmus fra bestyrelsen deltager også i arbejdet. Der foreligger et arbejde i at finde
ud af hvor mange medlemmer bestyrelsen skal bestå af i fremtiden.

5. Kontingent for 2022
Dirigenten og forsamlingen godkender indstillingen om at beholde det nuværende kontingent.

6. Valg til bestyrelsen
Jakob Karter er genvalgt som formand.
Stig Løye genopstiller ikke og dermed er stillingen ledig indtil arbejdet med vedtægterne er gjort
færdigt. Herefter kan der tages højde for om stillingen skal genbesættes.
Rasmus Sundgaard er genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Eydem er valgt til bestyrelsen.
Henrik Larsen er valgt som suppleant.
Bodil Hansen er valgt som revisor.
Kirsten Kamp er valgt som revisor suppleant.
7. Eventuelt
Henrik Dalsgaard beretter om ønsket om mere aktivitet i klubhuset generelt. Har haft dialog med
kommunen omkring eventuel hjælp fra kommunen til at bemande køkkenet med eventuelle folk i
f.eks. jobprøvning. Ligeledes et ønske om at lave weekendbrunch og f.eks. aftensmad om onsdagen i
klubhuset for alle spillere, trænere og forældre. Helt generelt ønsker vi at bringe mere liv i
klubhuset.
Eva Nielsen nævner at vi i fællesskab skal drøfte om hvad overskuddet i klubben eventuelt skal
hensættes til i fremtiden. Det kunne f.eks. være til fremtidig udskiftning af hårde hvidevarer eller
kunstgræsbane.

Formandens afsluttende bemærkning, som takker god ro og orden til generalforsamlingen.
Bestyrelsen uddeler gaver til medlemmer af klubben, som har ydet en ekstraordinær indsats. Tak for
den store indsats.

