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Når vi siger 2020, så kommer vi jo ikke udenom at tale Corona, og denne pandemi har desværre også  

påvirket vores forening og vores mulighed for at dyrke fodbold, som vi kender det. Vi har i bestyrelsen 

pludselig skulle sætte os ind i en masse nye regler og sørge for at få kommunikeret, hvad der egentlig var 

op og ned i forhold til foreningslivet. Stor ros til alle træner og holdledere for at være behjælpelige og få 

tingene løst i praksis i disse unormale tider. 

Vi har fået rettet op på økonomien efter sidste års store underskud, og vi har således nu en sund økonomi. 

Noget kan forklares med, at vi stadig har opkrævet kontingent, men har haft færre udgifter under 

nedlukningen, blandt andet til rejser i ungdom som har måtte aflyses. Vi takker for forståelsen fra 

medlemmerne til, at der ikke skulle tilbagebetales delvist kontingent. 

Herudover så skyldes fremgangen i økonomien også, at vi i starten af 2020 indførte nyt opkrævningssystem 

via DBU´s Kluboffice system, og vi har nu fået stort set 100% kontrol på medlemsbetalinger, og vi har 

således med udgangen af 2020 kun udeståender på kontingenter på 9.013 kr., og heraf er 8.500kr. 

indbetalt i starten af 2021! Det tør jeg godt sige, er første gang i klubbens historie, at restancer ikke er et 

problem, og jobbet som kasserer er blevet markant nemmere.  

 Vi har haft en svag tilbagegang i medlemstal fra 2019 til 2020, hvilket blandt andet skyldes, at vi i 

slutningen af 2019 nedlagde senior 3. holdet, herudover så har vi desværre oplevet en hel pigeårgang med 

trænere flytte til Køge Boldklub uden varsel. Det har vi haft en snak med Køge Boldklub omkring, da det 

selvfølgelig ikke er acceptabelt i et samarbejde. I 2021 vil vi arbejde for at styrke samarbejdet med Køge 

boldklub på både pige- og drenge siden. 

HB Køge har stor succes på pige siden, men det skulle gerne betyde, at vi som region bliver gode til at 

tiltrække piger til fodbold, altså også i omegnsklubberne. Og så er vi da også stolte af, at én af vores 

tidligere spillere, Maria Uhre, er en stor del af succesen på HB Køges elite dame 1. hold, og vi er således af 

DBU blevet tildelt ”national træningskompensation” for hendes ungdomsår i Køge Nord FC. Godt gået af 

Maria, og vi ønsker hende al held og lykke med hendes videre fodboldkarriere.  

Vi har haft det lidt svært med at løbe nye årgange i gang, men vi har i starten af 2021 oplevet stor 

opbakning til opstart af træning for de 4-6 årige, og vi har således haft en stor fremgang i vores medlemstal. 

Vi kan godt mærke, at der er kommet mange tilflyttere til området, som gerne vil foreningslivet, og det er 

jo rigtig glædeligt, og det håber vi, at vi kan få endnu mere glæde af i det kommende år. 

Ingen tvivl om at kommunikation ikke er vores stærke side, men de gange vi har lagt opslag op på de sociale 

medier, har vi faktisk haft en pæn succes , således næsten 3 doblede vi medlemmerne på vores 

fodboldfitness hold med et enkelt opslag, som sendte Maria Mailand på overarbejde – tak til Maria for den 

kæmpe indsats med både fodboldfitnessholdet men også koordineringen af opstarten af den nye årgang 

for de 4-6 årige. Vi håber, at vi i 2021 finder en person blandt vores medlemmer og i vores netværk, som 

brænder for marketing og kommunikation, og som kunne hjælpe til med at brande os bedre.  



 

Til sidst vil jeg slutte af med status på vores projekt nyt foreningshus, som er blevet til projekt nyt klubhus. 

Projektet går efter planen og første spadestik bliver taget i efteråret 2021. Huset kommer til at lægge på 

den nuværende grusbane langs med opvisningsbanen. 

Vi har fået ca. 11 millioner bevilliget, og det rækker desværre kun til faciliteter til os selv. Vi arbejder på at 

få beløbet indeksreguleret, da beløbet der er bevilliget, er det samme, som der blev budgetteret for mange 

år siden af kommunen, og derefter skubbet år efter år af byrådet. Vi mener derfor, at det er rimeligt, at 

beløbet følger med tiden, og de stigende priser på materialer og arbejdsløn.  

Til sidst en kæmpe, stor tak til alle de frivillige trænere, holdledere, hjælpere mfl., som gør det muligt at vi 

stadig har en fodboldklub i Køge Nord FC! 

 

På vegne af vores afgående formand, Dan Rasmussen 
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