FK Sydsjælland 05
Beretning 2018
Generalforsamling onsdag den 27. februar 2019
Kære medlemmer, trænere, bestyrelse og Venner.
Dette er min 7. beretning i FK Sydsjælland 05. At skrive den er altid et spændende tilbageblik på
hvad der er sket i året der er gået.
Ofte sker der faktisk så meget i vores lille fodboldklub, at man næsten kan komme til at glemme
det der skete sidste år. Vi har fokus på nuet og den korte fremtidige horisont, og det er også her
der er fuld fart på.
2018 har været travlt og til tider udfordrende, men også et spændende år hvor der hele tiden har
været nye opgaver at tage fat på. Det ser vi, når vi som forening kigger tilbage på de resultater vi
har skabt.
Her tænker jeg ikke så meget på at vinde medaljer og blive nr. 1 i rækken, men derimod på de
resultater klubben skaber ved at rykke sammen, for eksempel –
• når 2 ungdomsårgange lægges sammen til ét hold, når der er årgange, hvor antallet ikke
lige tæller et helt hold, og forælder trænere og assistenter løfter i folk samt
• når de ca. 80 frivillige i Ole Hansen og Venne-Trioens ressourcebank rykker sammen og
ved mange og lange vagte ved musikarrangementer mv. i 2018 tjener ca. 150.000 kr.,
• når omkring 60 frivillige stiller op ved afvikling af Meny Bingo-show i Fladså Hallen og tjener kr. 60.000 på en søndag i november,
• – og ikke mindst når den lille fodboldklub formår at få hele lokalområdet til at rykke sammen, og stable 700.000 kroner på benene til en kunstgræsbane, og vi ser omkring 400
mennesker til åbning af Kunstgræsbanen den 31.08.2018.
Resultater i denne form skaber tryghed og giver værdi, og det er selve fundamentet i vores klub.
Med det på plads kan vi bruge vores energi på endnu bedre klubmiljø for børn, unge og voksne
som brænder for FK Sydsjælland 05.
Værdier handler også om kultur, og vores klub har brug for at pleje og måske også udvikle vores
kultur og fælles begejstring i takt med tiden.
Vi skal ikke blot sætte os tilbage, og gå i ”driftnings-mode”, klappe os selv på skulderen og føle at
alt jo går godt – jo, det skal vi også !! – men vi skal have fokus på, at lukke de yngre generationer
ind, og fortælle dem de ”gode historier” ved at være en del af en så fantastisk fodboldklub, som
jeg synes, at FK Sydsjælland 05 er.
Dette er vi også så småt i gang med på trænerdelen, hvor ungdomskoordinator Signe Cartey har
mobiliseret ungtrænere som assistenter på børneholdene.
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Vi har ligeledes lykkedes med at få herre senior spillere til at være trænere på ungdomshold.
Vores opgave ligger fremadrettet i, også at få de unge motiveret til at interessere sig for det ledelses- og administrationsmæssige arbejde i klubben, således at der også på den del kan ske en løbende brobygning mellem generationerne.
Ledergruppen:
Den valgte ledergruppe efter generalforsamlingen den 22. februar 2018, har set ud som følger:
Formand: Pia Nygaard
Økonomiformand: Søren Apel
Aktivitetsformand: Eva Lynge Nielsen.
1. supplerende: Jan Gøthler.
2. supplerende: Tina Bülow.

Jan Gøthler står fortsat for at vedligeholde klubbens hjemmeside.
Søren Apel har i Økonomi-trioen fortsat været assisteret af Lis Hansen med bogføring og udbetalinger, og Eva Lynge Nielsen med fakturering samt indhentelse af børneattester.
Klubben har indberettet medlemstal for 2018, med:
• 142 medlemmer i alderen 3-12 år.
• 93 medlemmer i alderen 13-18 år.
• 21 medlemmer i alderen 19-24 år.
• 43medlemmer i alderen 25+ år.
• 42 frivillige instruktører, ledere og trænere.
Samlet antal medlemmer for 2018 er således 299, nøjagtig det samme antal som i 2017.
Ungdomsafdelingen:
FK tilbød i 2018 træning for såvel piger som drenge. Vi havde drengespillere i klubben i alle ungdomsårgange fra årg. 2002-2014 (U16 til forældre/barn). Dog med undtagelse af årgang 2006/2007.
På pigesiden har klubben kunne tilbyde træning for årg. 2003, 2004, 2005, 2006 som spillede U15.
Desuden har piger i årg. 2008 – 2012 trænet sammen, og været tilmeldt 5-mandsstævner, hvor de
har spillet mod jævnbyrdige hold.
Klubben har trænere, assistenter og holdledere i ungdomsrækkerne, som hovedsageligt er rekrutteret blandt spillernes forældre, dog jfr. tidligere med ungtrænere som assistenter og enkelte seniorspillere som trænere. Lasse Købmand Hansen, som er målmand på serie 2, hjælper til med målmandstræning på de ældste ungdomsårgange.
Ledergruppen har afholdt fælles trænermøde med samtlige klubbens trænere i august. Der blev
ikke afholdt møde i foråret, hvilket blev påtalt af trænerne.
Den 24. juni blev afholdt DBU C1-trænerkursus i Lov med 20 deltagne ungdomstrænere og assistenter.
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Ungdomskoordinator Signe Cartey stod for kursets koordinering med DBU og med spillere som
agerede medier.
Vi har også i 2018 haft brobygning/holdsamarbejde som fokusområde i ungdomsrækkerne, og desuden fortsat de fastholdelsesprogrammer, som blev søsat i 2016. Det er fortsat nødvendigt at gøre
noget ekstra, for at fastholde spillerne, når de når ungdomsrækkerne, og derfor har Klubben valgt
at fortsætte dette fokusområde, og yde tilskud til mindre holdarrangementer, og yder desuden tilskud
til U14/U15 med kr. 1000,- pr. spiller, hvis man ønsker en fodboldtur til udlandet eller lign.
Klubbens U15 piger havde ved fælles arbejde tjent penge, hvilket gjorde det muligt, at samtlige piger
i efterårsferien 2018 kunne tage på en fodboldtur til Italien.
Et fokusområde har ligeledes været at tiltrække og fastholde de yngste pigeårgange, 5-12-årige,
hvorfor klubben den 23. august i samarbejde med FladsåSkolen og SFO afholdt DBU’s Pigeraketten. 90 piger mødte igen op til 4 timers leg med bold, og 8 af Fladså Skolens 8. klasses piger var
assistenter.
Som et nyt tiltag, blev der ligeledes i samarbejde med FladsåSkolen den 1. juni afviklet DBU’s ”Hovedet, Kroppe, Klubben”, hvor der deltog 100 elever fra indskolingen og 45 udskolingens-elever.
Endelig blev sidste søndag i skolernes sommerferie traditionen tro brugt på afholdelse af ungdomssommerfest på Lov Stadion. Årets kammerat og årets spiller blev kåret for årg. 2002 til 2006, og alle
fremmødte yngre spillere fra årg. 2008 til 2014 blev hædret med hver en medalje.
U16 drengeholdet med deres trænere Uffe Johansen og Max Jyde Nielsen stod for aktivering af de
børn og unge som havde lyst at lege med, og klubhus-trioen ved Channe Johansen og Kate Sørensen sørgede for mad til børn og voksne.
I 2018 havde ungdomsårgangene følgende trænere og assistenter herunder afgang af trænere:
- Årgang 2013 – 2014 (2015) - Forældre/barn – Pia Nygaard.
- Årgang 2011-2012 drenge (U7/U8) – træner Ronnie Jensen.
- Årgang 2010 drenge (U9) – træner Andres Apel og Kristian Madsen indtil sommerpausen,
hvorefter Keld Nielsen kom tilbage, da Andreas og Kristian skulle i gang med ungdomsuddannelser.
- Årgang 2009 drenge (U10) – træner Rasmus Christensen og Paw Jørgensen.
- Årgang 2008 drenge (U11) - træner Simon Lerch Johansen.
- Årgang 2003, 2004, 2005/06 piger (U15) – trænere er Martin Ottosen, Niels Løren, Kristian
Andersen samt Rikke Andersen og Tom Damgaard stod for det administrative.
- Årgang 2004, 2005 drenge (U15) – Træner Signe Cartey og Tommy Jonasson som ass.
- Årgang 2001/2002 drenge (U16) – Træner Uffe Johansen og Max Nielsen. Efter sommerpausen blev disse drenge indlemmet i seniortruppen, da Uffe, Max og Martin indgik et samarbejde omkring seniorer og ung-seniorer.
Alle trænere, holdledere og assistenter skal have klubbens uforbeholdne Tak, fordi I uge efter uge
møder op på banerne til stor glæde for børn og unge.
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Dommer-trioen:
Til at afvikle 8- og 11-mands ”døm selv” kampe på hjemmebane, har klubbens Dommer-Trio bestået
af, Niels Haahr Petersen, Brian Jacobsen, Tommi Andersen, Patrick Kaufmann og Bjørn Stub Jørgensen.
Dommer-trioen skal igen i 2018 have en meget stor Tak for indsatsen.
Seniorafdelingen og Veteraner:
I 2018 har klubben haft 2 hold i herre senior, nemlig fra foråret serie 1 og serie 5.
Efter sommerpausen blev disse hold til serie 2, serie 4 og der blev desuden tilmeldt 2 ung- senior
hold, U19 og U21:
- Cheftræner alle hold – Uffe Johansen
- Assistenttræner, fysisk træner og ansvarlig for U19– Max Jyde Nielsen
- Assistenttræner samt ansvarlig for U21, Martin Andersen.
- Holdleder for 1. holdet, Jacob (Modse) Olsen.
- Holdleder – materiel alle hold, Tommi Andersen
Veteran:
Veteranafdelingen fungerer med ét 8-mands hold. Der er en del flere der træner end der har lyst
til at spille kampe, derfor alene et 8-mandshold.
Holdet har i 2018 været under Kim Frederiksens ledelse.
Der spilles fortsat kampe onsdag og trænes søndag.
Tureringsleder, materialeansvarlige og fodboldskoleledere i 2018:
• Skoleledere for fodboldskolen i uge 27 i samarbejde med Næstved Kommune ”Aktive
feriedage” – var Brian Jacobsen og Uffe Johansen. Channe Johansen og Kate Sørensen
styrede madtropperne, og Søren Apel assisterede med budgetlægning og regnskabsaflæggelse overfor Næstved Kommune.
• Materialeansvarlig - Tommi Andersen og Tommy Jonasson.
• Tureringsleder og ungdomskoordinator - Signe Cartey og Pia Nygaard.
FK Sydsjælland 05 Venner
Vedligeholder klubbens aftale med OK Benzin, hvorved de ligeledes i 2018 har stået for salget af
benzinkort og el-aftaler mv. Samarbejdet har i 2018 givet kr. 27.229,29 til klubben.
FK Sydsjælland 05 Venner med Ole Hansen som tovholder, har stået klar til at hjælpe ved indendørs
stævnet i januar 2018, og mødt op, når der fra klubbens side er blevet bedt om en hjælpende hånd.
Vennerne har tjent penge ved en lang række aktiviteter.
Penge som det enkelte fodboldhold har kunne søge, til støtte af arrangementer – både fodboldmæssige og sociale.
Vennerne har i 2018 bl.a. tjent penge til klubben ved:
• omdeling af kirkeblade 4 gange årligt.
• tegning af OK-benzinkort samt el-aftaler ved Dag’li brugsen i Mogenstrup,
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vask af benzinstandere ved Brugsen,
hjælp ved Brugsens generalforsamling,
hjælp ved Næstved Kommunes sommerfest på Rønnebæksholm,
hjælp ved Sankt Hans på Rønnebæksholm,
hjælp ved Open Air koncerter på Grønnegade samt Arenaen i Næstved.
Hjælp med torsdags-fællesspisningen ved klubbens årlige Fodboldskole i Brøderup.
Deltagelse ved Foreningernes dag i Rådmandshaven,
Deltagelse ved Meny-Bingo Show i Fladså Hallen den 18/11.
samt solgt et antal støttemedlemskaber á 120 kr.

Ole Hansen vedligeholder klubbens ressourcebank, der tæller 80 frivillige.
Vennerne med Ole som koordinator, skal have et kæmpe Tak, for de mange timers arbejde, der
lægges i at tjene penge til gavn for klubbens medlemmer, i forbindelse med afvikling af sociale arrangementer mv.
Vennetrioen består af Ole Hansen, Laila Nielsen, Louise Berggreen, Sanne Pedersen og Johnny
Nielsen.
Årets Tak-for-i-år-fest, foregik den 9/11-2018 i Everdrup Samlingshus, hvor Klubbens frivillige med
ægtefæller var inviteret til spisning og hyggeligt samvær.
I alt 56 personer deltog i festlighederne, hvor Niels Haahr Petersen af FK Sydsjælland 05 Venner
og ledelsen blev kåret til Årets FK’er.
Klubhuset:
Vennerne giver fortsat kaffen i klubhuset, hvilket er til stor glæde for alle der besøger huset.
Kate og Channe står for vareindkøb mv, hvilket de skal have en stor tak for.
Der skete i den varme sommer 2018 det som ikke måtte ske, at fryseren i containeren var uden
strøm, og indholdet måtte kasseres.
Det kan derfor i år ses på klubhusets avance, som i 2018 alene bliver på 21% (30% i 2017 og 32%
i 2016).
Lov Klubhus har i 2018 fået et serviceeftersyn, hvor Tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen har
repareret tag, gavle og stern, udskiftet 5 vinduer samt en dør mv. Der er desuden bestilt en ekstra
varmepumpe til klubhuset.
Der er lavet arbejder for en samlet udgift på ca. 140.000,- kr., hvoraf klubben har fået 50% dækket
af Næstved Kommune via Facilitetspuljen.
Afslutningsvis vil jeg på klubbens vegne takke alle frivillige, som gør det muligt at dyrke fællesskabet, såvel sportsligt som socialt til glæde og gavn for børn, unge og voksne i FK Sydsjælland 05.

Tak for ordet.
Pia Nygaard, Formand FK Sydsjælland 05.
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