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Den 9. juni 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Køge Nord FC, cvr nr. 

74043054 med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende år. 

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

Ad1. Valg af dirigent 

Claus Rømer valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt med 10 dages varsel. Ifølge vedtægterne skulle 

generalforsamlingen være afholdt senest 31. marts, men blev udskudt til 9. juni 

2020, da der har været forsamlingsforbud af hensyn til Covid-19.  

Ad2. Valg af stemmetællere 

Stemmetællere valgtes. Det konstateredes, at der var 23 stemmeberettigede  

deltagere på generalforsamlingen. 

Ad3. Formandens beretning 

Formanden aflagde beretning. Beretningen blev taget til efterretning. 

Ad4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Årets resultat udgjorde -95.098 kr. Det reviderede regnskabet blev fremlagt og 

godkendt enstemmigt. 
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Ad5. Indkomne forslag 

1. Der var ikke nogen indkomne forslag, så punktet udgik. 

Ad6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende 

år 

Bestyrelsen foreslog kontingentet forbliver det samme. 

Forslaget blev vedtaget. 

Budgettet for 2020 er budgetteret til +74.000 kr. Budgettet blev gennemgået og 

enstemmigt vedtaget. 

Ad7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

Henrik Jørgensen og Maria-Louise Eskildsen var på valg og ønskede begge 

genvalg. De blev enstemmigt valgt. 

Allan Løfgren meldte sig til den ene ledige bestyrelsespost. Allan Løfgren blev 

enstemmigt valgt.  

Ad8. Valg af revisor 

Clemment Sørensen blev valgt som revisor for 2020. 

Ad9. Eventuelt 

Der blev spurgt ind til betydningen af, at Andreas Bo ikke længere er fast i klubben.  

Andreas Bo har gjort en stor indsats for primært 1. holdet, men respekt for at han har 

brug for en pause, heldigvis har andre meldt sig på banen til at overtage de 

funktioner, som han har udfyldt.  

Det blev anbefalet bestyrelsen at få opdateret den blå tråd, som gives til nye 

trænere/holdledere samt få tilføjet på vores hjemmeside, hvad de forskellige udvalg 

består af, og hvem der kan kontaktes.  

Projektet omkring nyt foreningshus blev fremlagt, og vi håber stadig, at vi får positiv 

respons fra de fonde, som vi har søgt, således at vi kan få flere ønsker opfyldt, 

udover det som ligger i bevillingen fra kommunen. Det er forventeligt, at huset står 

færdigt i foråret 2022. 



 

Køge Nord FC, Lyngvej 12B, 4600 Køge 

 

Som dirigent 

 

 

_____________ 

Claus Rømer 

 


