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Generalforsamling 

7. februar, blev der afholdt ordinær generalfor-

samling.  

Referatet fra denne ligger på hjemmesiden, 

men vi bringer lige et af punkterne her, nemlig 

valget af nye bestyrelsesmedlemmer.  

Morten Friis var inden generalforsamlingen ud-

trådt af bestyrelsen, og Christian Dahl valgte 

ikke at fortsætte sit mangeårige virke i besty-

relsen. 

Christian Dahl og Morten Friis. Begge fik en stor 

tak for deres indsats. 

Nye bestyrelsesmedlemmer: 

Karsten Warming, far til Rasmus på årgang 

2008, hvor Karsten også er holdleder. 

Claus Rasmussen, veteranmålmand og far til 

Mikkel på årgang 2005, hvor Claus også er 

holdleder. 

Daniel Nielsen, målmand og anfører for klub-

bens seniorhold. 

 

Motionsrum 

Motionsrummet er åbent for 

medlemmer, også de passive 

medlemmer Det koster kun 

kr. 200 pr. år. + et depositum 

på kr. 150 til nøgle. Indmeldelse foregår via 

hjemmesiden. 

 

Som passivt medlem i NKF støtter man klub-

bens aktive medlemmer, da pengene går ube-

skåret til klubben. Indtægter for de passive 

medlemskaber for motionsrummet går primært 

til vedligehold af motionsudstyr og lokalet. 

Overskud fra lokalet sættes til 

side til administration af Frivil-

ligkorpset til arrangementer og 

tiltag for klubbens medlemmer. 

Nærmere detaljer om motions-

rum og tilmelding vil komme til 

at fremgå af særligt opslag på 

klubbens hjemmeside. 

 

 

Cafe Karsen, hyggelig og smagfuld 

Har du endnu ikke besøgt 

Café Karsen, så har du 

noget til gode. Stedet er 

blevet enormt hyg-

geligt og maden er 

superb, tilberedt af en RIGTIG KOK. 

Onsdag og torsdag kan du spise dagens ret, 

enten i godt selskab på 1. salen eller tage det 

med hjem. På hjemmesiden, kan du se hvad 

dagens ret er, og hvordan du bestiller denne. 

De øvrige dage, kan du også bestille diverse 

veltilberedte retter, eller bare slappe af med en 

kop kaffe mens spillerne løber rundt på banen. 

 

Følg Cafe Karsen på Facebook 

 

https://www.facebook.com/cafekarsen 

http://www.nivaa-kokkedal-fodboldklub.dk/cafekarsen/ 

Medbragte mad og drikkevarer må ikke 

nydes i klubbens lokaler! 
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Kontingent 

Girokortet udsendes midt i marts 

Vores kasserer har modtaget flere henvendel-

ser angående kontingent for foråret 2017 (1. 

halvår). 

Midt i marts sendes opkrævning ud, der dæk-

ker kontingent for 1. halvår 2017. 

Opkrævningen udsendes altid først, når gene-

ralforsamlingen har besluttet, om der skal være 

ændringer i kontingentet. At vi i år så også er 

ved at klargøre til online indbetaling, har forsin-

ket processen yderligere en smule. 

Nye medlemmer vil pr. 15/3 allerede ved ind-

meldelse blive opkrævet kontingent via beta-

lingskort, og fremover trækkes kontingentet 

automatisk via det tilmeldte kort. 

 

International camp 

 

I påsken kommer en håndfuld professionelle, 

engelske trænere med erfaring fra Premier Lea-

gue-klubber på besøg og træner deltagerne i 

den internationale camp, der afholdes i samar-

bejdemed DanPlayers og DanKeepers. 

Undervejs får de håbefulde fodboldspillere lov 

til at stifte bekendtskab med en engelsk tilgang 

til fodboldtræning, hvor seriøsitet og intensitet 

bliver vægtet højt, ligesom deltagerne får rig 

mulighed for at stifte nye venskaber med delta-

gere fra alle egne af Danmark om aftenen efter 

en lærerig dag. 

Det koster 1495 at deltage, og det inkluderer 

fuldforplejning, personlig rådgivning og vejled-

ning, og så der er lejlighed til at styrke en-

gelskkundskaberne, idet al undervisning fore-

går på engelsk. 

Det tegner til at blive en stor oplevelse for del-

tagerne, så skynd jer at melde jer til. 

Fastelavn 

Den 26. februar blev der slået katten af tønden. 

Selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side, 

dukkede mange super seje fodboldspillere op til 

fastelavn på Karsen. Børn og voksne tævede 

tønder, spiste slik og fastelavnsboller, og alle 

havde vi en rigtig god eftermiddag på karsen. 

Vi tænker, at det ikke var sidste gang, vi holder 

fastelavn for klubbens medlemmer. Tak til akti-

vitetsudvalget for den gode planlægning og de 

frivilligkorpset for hjælp med de praktiske ting. 

Sponsorudvalg 

Vi er rigtig glade for nye sponsorer, og derfor 

arbejdes der løbende på at skaffe nye. 

Skulle man have behov for, at finde sponsorer 

til et holdarrangement eller har man ideer til en 

ny klubsponsor, bedes man kontakte Michael 

Lindberg, inden man selv kontakter sponsoren. 

Dette da vi gerne vil undgå, at der er flere der 

render eventuelle sponsorer på dørene. 

Kontakt.: Michael Lindberg (best.medlem) – 

Email: mli@foak.dk 

 

 

mailto:nkf@nivaa-kokkedal-fodboldklub.dk
http://www.nivaa-kokkedal-fodboldklub.dk/
mailto:mli@foak.dk
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Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget er ansvarlig for planlægning 

og afholdelse af aktiviteter på klubplan. Dvs. 

aktiviteter som sommer- og julefest, hvor alle 

klubbens medlemmer er inviteret. Større stæv-

ner med flere årgange involveres aktivitetsud-

valget også i. Til det praktiske arbejde hjælper 

NKF frivillig korps. 

 

Karin Hartling (best.medlem) 

Email: karin@hartling.dk 

2 øvrige frivillige – medlemmer søges! 

 

NKF frivilligkorps 

Frivilligkorpset hjælper til med alle slags prakti-

ske opgaver. Vedligehold af inventar, bagning 

af småkager, fjernelse af ukrudt. Frivilligkorp-

set lægger opgaver ud til, som folk kan tilbyde 

at løse. Ingen påtvinges opgaver. Men uden 

hænder, kan opgaver ikke løses. 

Trine Mortensen (Koordinator i frivilligkorpset) 

– Email: trine-mortensen@hotmail.com 

Antal registrerede frivillige: Knap 20 

Må vi kontakte dig, når der er småopgaver, så 

meld dig til herunder eller kontakt Trine: 

https://www.face-

book.com/groups/1628465177439942/?fref=ts 

 

Kørsel og parkering på Karsen 

Det er blevet fast rutine, at vi nævner trafikken 

til og fra Karsen. Bløde trafikanter skal huske 

lys og reflekser. Men noget andet blødt, som 

også kræver opmærksomhed, er græsarealet, 

hvor flere gerne parkerer bilen, for at komme 

så tæt på banerne som muligt. Græsarealet er 

efterhånden blevet et stort mudderhul, hvor 

MANGE sidder fast. Brug P-pladserne langs as-

faltvejen, før du prøver lykken på ”græsset”! 

 

Bestyrelsen 

Formand 

Mogens P. Mortensen (genvalgt) 

Næstformand 

Jacques Bryde (genvalgt) 

(Sportsudvalg) 

Seniorformand 

Daniel Nielsen (ny) 

 

(Veteran, Oldboys og senior) 

Kasserer 

Pia Quack 

(Holdledere) 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Karsten Warming (ny) 

 

(U9 + Opstart) 

Michael Lindberg 

(U10 – U15 / Sponsorer / Lokaliteter) 

Claus Rasmussen (ny) 

 

(U16 – U19 / Aktivitetsudvalg) 

Karin Hartling 

(Dame- / Pigeafdeling / Aktivitetsudvalg) 

Lars Merkelsen 

(IT & Web / Kommunikation / Opstart) 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen i 

Nivå-Kokkedal Fodboldklub 
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