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FK Sydsjælland 05 

Beretning 2019 

Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 
 

Indledning 

Glade og engagerede spillere, trænere, ledere og andre ildsjæle er kernen i enhver 

fodboldklub – det er dem, der driver værket. 

Vi havde i 2019 - 281 medlemmer i FK Sydsjælland 05, hvilket er en lille tilbagegang 

fra sidste år. 

På hele Sjælland har tendensen i 2019 været faldende medlemstal i fodboldklub-

berne. 

Men hvorfor nedgang i medlemsantallet i FK ?  

Alle hold i FK - såvel børn som voksne, piger og drenge har de allerbedst tænkelige fa-

ciliteter til rådighed både ud og inde.  

Her tænker jeg på at medlemmerne har deres helt eget Klubhus i Lov, og et fantastisk 

Stadion.  

Derudover har spillerne efter min vurdering de bedst mulige træningsfaciliteterne 

ved Fladså Hallen, der jo som bekendt også tæller et super lækkert kunstgræsanlæg. 

Alle hold har mulighed for indendørs træningstider i vinterhalvåret. 

Alle hold har samme mulighed for at få tøj, bolde og materiel. Og alle hold har træ-

nere og assistenter tilknyttet, som alle modtager trænertøjspakke. 

I Ledergruppen betragter vi FK Sydsjælland 05 som en fodboldklub med et godt om-

dømme og en stor intern tilfredshed blandt vores medlemmer, trænere og forældre, 

men rent faktisk ved vi ikke om vores betragtning deles at folk uden for ledelsen. 



 

2 
 

Ledergruppen ønsker at se nærmere ind i medlemmernes opfattelse af klubben, og 

blandt andet have dette som fokusområde i det nye år, for at få en viden om, hvor-

vidt klubbens medlemmer i virkeligheden er glade og tilfredse med deres fodbold-

klub. 

Ledergruppen 

Den valgte ledergruppe efter generalforsamlingen den 27. februar 2019, har set ud 

som følger: 

Formand: Pia Nygaard. 

Økonomiformand: Mia Gersly Haake. 
Aktivitetsformand: Eva Lynge Nielsen. 
1. supplerende: Jan Gøthler. 
2. supplerende: Tina Bülow. 
 

Jan Gøthler står fortsat for at vedligeholde klubbens hjemmeside.  

Mia trådte ind i ledergruppen som økonomiformand for et år siden, da Søren Apel 

valgte at træde tilbage. 

Mia er kommet rigtig godt i gang med at få overblik over, hvad der på den økonomiske 

del rør sig i klubben.  

Økonomi-trioen har ligeledes været assisteret af Lis Hansen med bogføring og udbeta-

linger, og Eva Lynge Nielsen med fakturering samt indhentelse af børneattester.  

 

Lasse Schjelde Andersen har i 2019 stået for medlemsregistrering, registrering af spil-

lercertifikater samt ind- og udmeldelser. Lasse har desuden stået for opkrævning og 

bogføring af medlems- og støttekontingenter. 

 

Fodboldklubben skylder Mia, Lasse, Lis og Eva den største respekt for det enormt store 

frivillige arbejde i gør for klubben.  

De opgaver i løfter, er nogle af de vigtigste for enhver frivillig forening – derfor stort 

TAK til jer ! 

  

Rundt om fodbolden 

Medlemsudvikling. 

FK05 har for år 2019 optalt i alt 281 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 18 

medlemmer i forhold til år 2018 optællingen. 

• 131 medlemmer i alderen 3-12 år - (142 i 2018) dif. -11 medlemmer. 

• 77 medlemmer i alderen 13-18 år  - (93 i 2018) -dif. -16 medlemmer. 
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• 10 medlemmer i alderen 19-24 år  - (21 i 2018) – dif. -11 medlemmer. 

• 63 medlemmer i alderen 25+ år  - (43 i 2018) – dif. + 20 medlemmer. 

• 44 frivillige instruktører,  

ledere og trænere   - (42 i 2018) – dif. + 2. 

På pige-siden er medlemstallet steget med 13 medlemmer, mens vi på drenge/mænd 

har en medlemstilbagegang på 31 medlemmer. 

Den største tilbagegang har vi i ungdomsrækkerne, hvilket for mig at se er alarme-

rende, da vi for alt i verden ikke må miste de unge mennesker, i hvert fald ikke hvis de 

ikke vælger andre idrætsgrene. 

 

Frivillige trænere og ledere 

Klubben har som formål at sikre at kunne tilbyde alle aldersgrupper, at spille fodbold 

på en sjov, sund og udviklende måde. Grundlæggende et tilbud som indebærer tilbud 

om træning, kampe og sociale arrangementer. 

Omkring 40 trænere, assistenter og holdledere samt en lang række øvrige frivillige, 

som hjælper til med at afvikle samt dømme kampe mv., er med til af sikre dette tilbud 

til klubbens medlemmer. 

For at de enkelte hold i klubben kan fungere optimalt, er det også vigtigt at rammerne 

er på plads omkring de enkelte hold. 

Når det handler om at arbejde for sit eget barns hold, er det ikke noget problem at få 

forældrene til at løfte opgaver så som at sørge for kage, frugt og tøjvask samt arrangere 

sociale arrangementer. 

 

Ungdomsafdelingen 

FK tilbød i 2019 træning for såvel piger som drenge. Vi havde drengespillere i klubben 

i alle ungdomsårgange fra årg. 2003-2015 (U16 til forældre/barn).  

Nogle årgange er dog slået sammen på grund af for få spillere, hvilket har bevirket at 

færre hold har været tilmeldt turneringen.  

Men for at kunne tilbyde alle spillere kampe i de yngre årgange, er der tilmeldt flere 

hold til stævner, frem for turnering – hvor man jo spiller i rene årgange. 

På pigesiden har klubben kunne tilbyde træning for årg. 2003, 2004, 2005, 2006 som 

spillede U16. Desuden har piger i årg. 2008 – 2012 trænet sammen, og været tilmeldt 

5-mandsstævner, hvor pigerne kunne spille kampe mod jævnbyrdige hold. 
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Klubben har trænere, assistenter og holdledere i ungdomsrækkerne, som hovedsage-

ligt er rekrutteret blandt spillernes forældre, dog har klubben haft mulighed for at til-

byde såvel U16 piger og U16 drengeholdene, 2 seniorspillere som trænere.  

Ledergruppen har afholdt fælles trænermøde med samtlige klubbens trænere i marts 

samt august 2019.  

Vi har i 2019 haft brobygning/holdsamarbejde som fokusområde i ungdomsrækkerne, 

og desuden fortsat de fastholdelsesprogrammer, som blev søsat i 2016 vedr. tilskud til 

holdture og sociale aktiviteter.  

Som det fremgår af medlemstallene for 2019 er det nødvendigt at gøre noget ekstra, 

for at fastholde spillerne i ungdomsrækkerne. Det er blot usikkert, hvorvidt ledergrup-

pens tiltag - omkring at yde tilskud til mindre holdarrangementer, samt tilskud til 

U14/U15 med kr. 1000,- pr. spiller, for hold som ønsker en fodboldtur - har haft nogen 

egentlig virkning mht. at fastholde de unge mennesker. 

Et fokusområde i 2019 har desuden været at tiltrække de yngste pigeårgange, 5-12-

årige, hvorfor klubben den 22. august i samarbejde med Fladså Skolen 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. 

Ligeledes i samarbejde med Fladså Skolen blev der den 5. september afviklet DBU’s 

”Hovedet, Kroppe, Klubben”, hvor der deltog 100 elever (både piger og drenge) fra 

indskolingen og 45 udskolingens-elever.   

Endelig blev sidste søndag (11/8) i skolernes sommerferie traditionen tro brugt på af-

holdelse af ungdomssommerfest på Lov Stadion. Årets kammerat og årets spiller blev 

kåret for årg. 2003 til 2008, og alle fremmødte yngre spillere fra årg. 2009 til 2015 blev 

hædret med hver en medalje.  

Klubbens herre seniorer tillige 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 2019 havde ungdomsårgangene følgende trænere og assistenter herunder afgang 

af trænere: 

- Årgang 2014 – 2015 - Forældre/barn – Pia Nygaard. 

- Årgang 2013 Mix (U7) – Henrik Grundahl og Christian Bang. 

- Årgang 2012 – 2009 piger (U8-U10) – Allan Glad og Thomas Glenn Hansen. 



 

5 
 

- Årgang 2012 drenge (U8) – Ronnie Jensen trænede holdet samme med årg. 

2011, men holdet fik efter sommerpausen Signe Cartey som træner og Brian Friis 

som assistent. 

- Årgang 2011 drenge (U9) – træner Ronnie Jensen. 

- Årgang 2010 drenge (U10) – træner Thomas Hansen og Pernille Holmstad-Bech-

mann. 

- Årgang 2009 drenge (U11) – træner Rasmus Christensen og Paw Voetmann. 

- Årgang 2008 drenge (U12) - træner Simon Lerche, Pernille og Lasse Købmand 

samt Morten Sørensen – men efter sommerpausen blev det nye trænerteam 

Mikkel Cartey og Morten Sørensen. 

- Årgang 2003, 2004, 2005/06 piger (U16) – Tobias Kruse og Nikolaj Nygaard. 

- Årgang 2004, 2005, 2006 drenge (U16) – Træner Signe Cartey og Tommy Jonas-

son.  

Efter sommerpausen blev det nye trænerteam Tobias Kruse og Nikolaj Nygaard. 

 

Alle trænere, holdledere og assistenter skal have klubbens uforbeholdne TAK, fordi I 

uge efter uge møder op på banerne til stor glæde for lokalområdets børn og unge. 

Dommer-trioen 

Til at afvikle 8- og 11-mands ”døm selv” kampe på hjemmebane, har klubbens Dom-

mer-Trio bestået af Niels Haahr Petersen, Bjørn Stub Jørgensen, Brian Jacobsen, 

Tommi Andersen og Patrick Kaufmann. 

Dommer-trioen skal igen i 2019 have en meget stor Tak for indsatsen, som tillige er en 

kæmpe lettelse for klubbens trænere. 

 

Seniorafdelingen  

I 2019 har klubben haft 2 hold for herre senior, nemlig fra foråret serie 2 og serie 4. 

Efter sommerpausen var det dog nødvendigt at række serie 4 på grund af manglende 

tilslutning til kampe.  

For seniorer var følgende trænerteam: 

- Cheftræner – Uffe Johansen 

- Assistenttræner, fysisk træner – Max Jyde Nielsen 

- Holdleder for 1. holdet, Jacob (Modse) Olsen. 

- Holdleder for 2. holdet, Stefan Juul Jacobsen. 

- Vaskemand samt materiel alle hold, Tommi Andersen. 
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Da efterårsturnering sluttede meddelte Uffe og Max, at det var tid til en pause, og 

Martin Andersen og Lasse Købmand overtog således trænergerningen tillige med de 

øvrige holdledere. 

 

I september måned fik jeg en henvendelse fra klubbens tidligere spillere i årg. 

2000/2001 (ungdomsholdet som tidligere havde Heidi Karberg som træner). 

Det er Nikolaj Sørensen som har henvendt sig, og fået i alt 17 spillere indmeldt i klub-

ben. Holdet ønsker ikke at have en træner, men ønsker hold tilmeldt turneringen i serie 

6 fra foråret 2020.  

 

Holdet betaler samme kontingent som klubbens øvrige seniorer. De træner mandag 

og onsdag, og ønsker at spille hjemmekampe om lørdagen. 

 

Veteran 

Veteranafdelingen fungerer med ét 8-mands hold. Der er flere der træner end der 
har lyst til at spille kampe, derfor alene et 8-mandshold. 
Holdet har i 2019 været under Kim Frederiksens ledelse.  

Der spilles fortsat kampe onsdag og trænes søndag. 

Tureringsleder, materialeansvarlige og fodboldskoleledere i 2019: 

• Skoleledere for fodboldskolen i uge 27 i samarbejde med Næstved Kommune 
”Aktive feriedage” – var igen Brian Jacobsen og Uffe Johansen. Channe Johan-
sen og Kate Sørensen styrede madtropperne, og Søren Apel assisterede med 
budgetlægning og regnskabsaflæggelse overfor Næstved Kommune. 
Fodboldskolen som klubben har afviklet igennem 25 år blev i 2019 (jubilæ-
umsår) for første gang afholdt ved Fladså Hallen, hvilket var en stor succes. I alt 
103 børn var tilmeldt. 

• Materialeansvarlig - Tommi Andersen og Tommy Jonasson. 

• Tureringsleder - Signe Cartey og Pia Nygaard. 

 

Uffe, Brian, Channe og Kate skal have tak for det store arbejde i lægger i at arrangere 

fodboldskolen. 

Tommi og Tommy skal også have tak for at søge for at klubbens trænere og spiller 

har det tøj og materiel der er brug for. 

 

Klubben takker Signe for at koordinere hjemmekampe og baner, og sørger for at ung-

domsholdene bliver tilmeldt turnering og stævner. 
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FK Sydsjælland 05 Venner  

Vedligeholder klubbens aftale med OK Benzin, hvorved de ligeledes i 2019 har stået 

for salget af benzinkort og el-aftaler mv. Samarbejdet har i 2019 givet kr. 32.872,40 til 

klubben (tallet var kr. 27.229,29 i 2018). 

 

FK Sydsjælland 05 Venner med Ole Hansen som tovholder, har igen i 2019 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 2019 udover tegning af OK-benzinkort samt el-aftaler ved Dag’li brug-

sen i Mogenstrup, vask af benzinstandere ved Brugsen, hjælp ved Brugsens general-

forsamling den 26. marts, som alt sammen indgår i OK-Aftalen, desuden tjent penge 

til klubben ved: 

• Omdeling af kirkeblade 4 gange årligt. 

• Arbejde ved Næstved Kommunes sommerfest på Rønnebæksholm. 

• Arbejde ved Sankt Hans på Rønnebæksholm. 

• Arbejde ved Open Air koncerter på Grønnegade. 

• Arbejde ved musikarrangementer i Arene Næstved. 

• Deltagelse ved Foreningernes dag i Rådmandshaven. 

• Solgt et antal støttemedlemskaber á 120 kr. 

 

Vennerne har også været en stor hjælp med afvikling af torsdags-fællesspisningen 

ved klubbens årlige Fodboldskole, og mødte talstærke op i forbindelse med afvikling 

af Meny-Bingo Show i Fladså Hallen den 17/11. 

 

Vennetrioen består af Ole Hansen, Laila Nielsen, Louise Berggreen, Sanne Pedersen, 

Kate Sørensen og Johnny Nielsen. 

 

”TAK” til de Frivillige 

Igen i 2019 inviterede vi trænere, ledere, dommer og alle klubbens øvrige frivillige til 

den årlige ”Tak-for-i-år-fest”, som foregik den 9. november i Fladså Hallens Festlokale. 

Klubbens frivillige med ægtefæller var inviteret til spisning og hyggeligt samvær, og ialt 

65 personer deltog i festlighederne. 
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Årets FK’ere blev traditionen tro kåret af FK Sydsjælland 05 Venner og ledelsen, og 

valget for 2019 faldt meget fortjent på Laila og Hassan Nielsen, som begge har været 

en del af klubben lige siden klubben blev etableret i 2005.  

Laila og Hassen deltager stort set i alle arrangementer som Ole Hansen indkalder til i 

Venne-trioen, og er dermed direkte årsag til klubbens store økonomiske indtjening. 

 

Ole Hansen vedligeholder klubbens ressourcebank, der tæller ca. 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. 

 

Klubhuset 

Vennerne giver fortsat kaffen i klubhuset, hvilket er til stor glæde for alle der besøger 

huset. 

Channe og Kate står for vareindkøb mv., som så vidt det er muligt foretages i Meny i 

Præstø – i forsøg på en noget-for-noget aftale med Købmand Kenneth Nielsen. 

Channe og Kate skal have en stor tak for det store arbejde i gør i Klubhus-trioen. 

 

Klubhuset er blevet malet udvendig, både døre, vinduer og vægge har fået en omgang, 

og det har virkelig givet huset et ydre løft. 

Det er Uffe, Channe og Max tillige med årgang 2002 spillere og forældre som har været 

i gang med malerpenslerne, og det arbejde skal i have stor ros for. 

 

Og så har Klubhuset fået havemand, Uffes far Mogens Johansen, holder arealerne om-

kring klubhuset og omkring de 2 omklædningsbygninger – han fejer og holder arealet 

fri for ukrudt mv. 

Det er aftalt at Mogens har ca. 4 timer om måneden, som han selv planlægger. 

Det er et flot arbejde Mogens laver, og det skal han have klubbens store Tak for ! 

 

Inde i huset er den ene flaskekøler udskiftet, og sofaen i det bagerste rum er kørt på 

genbrugspladsen. 

 
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. 


