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I 2019 blev jeg valgt til formand for Køge Nord FC efter Martin Grebak, som havde haft posten i en lang 

årrække, herudover kom Leif til i bestyrelsen, og Maria-Louise overtog kasserer funktionen efter Maria 

Mailand. 

Efter et skifte på de vigtige funktioner, har vi i bestyrelsen brugt en del energi på at overtage de nye roller 

og sætte os ind i, hvad der skal til for at drive vores forening. 

Regnskabet for 2019 er et kedeligt resultat på minus 95.098 kr.. Vi har blandt andet måtte rydde op i 

varelagre af fyrværkeri og ukurrante varer, samt afskrevet en på balancen opført kontantbeholdning. 

Herudover så har vi måtte konstatere, at det ikke var bærerne at have både et 2. og 3. hold, hvor 

kontingent indtægterne ikke stod mål med udgifterne, og derfor traf vi i efteråret beslutningen om at lukke 

3. holdet ned. 

Desværre har vi ikke kunne holde Tutten åben, da vi mangler frivillige til at drive den. Dette må siges at 

være en generel udfordring, at vi har mere end svært ved at tiltrække kræfter til vores forening. Det er ikke 

et enestående fænomen kun for Køge Nord FC, men desværre for mange foreninger i Danmark. 

I 2019 fik vi i ungdomsafdelingen igen sendt børn afsted til både Holland og Pinsecup og traditionen tro 

blev det også til sommerstævne i samarbejde med vores Forældreforening. Arrangementer som vi er super 

stolte af og håber kan fortsætte, når nu nye tider igen tillader det. 

I 2019 rykkede 1. holdet på i Danmarksserien efter at have gået ubesejret igennem Sjællandsserien, en 

virkelig flot præstation, som satte vores klub på landkortet i medierne for en stund. 

I 2019 har projektgruppen omkring nyt foreningshus arbejdet intenst på at få lavet skitser, få kommunen i 

dialog, få inddraget flere foreninger i projektet m.m. et utal af møder er afholdt, så glæden var stor, da et 

stort flertal i byrådet i efteråret bevilligede 10,7 millioner kr. til et nyt foreningshus. Jeg ved, at så sent som 

i dag har projektgruppen haft møde med kommunen, og senest i sommeren 2022 vil vi have et nyt 

foreningshus, spørgsmålet er bare nu, hvor stort det bliver, hvilket afhænger af, om vi får et positivt svar fra 

de fonde, som vi har søgt. 

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! 
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