
 

 

Referat af Ordinær Generalforsamling 2019/2020 og 2020/2021, afholdt 28/10 – 2021 i GVI kl. 1800. 

Referent: Ulrik Nissen 

 

1. Valg af dirigent 

Bjarne Pedersen blev valgt som dirigent, og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt og varslet. 

 

2. Formandens beretning som dækkede begge perioder. 

FORMANDENS BERETNING 

Denne beretning er lidt speciel da den dækker 2 år, fordi det ikke var muligt at holde generalforsamling 

sidste efterår, på grund af forsamlingsforbuddet under Covid 19.  

Efteråret 2019 startede det plejer, dejligt at få alle tilbage fra sommerferie og komme i gang med at spille 

turnerings bold igen. Alt kørte efter bedste beskub. I bestyrelsen var vi i gang med mange møder og 

samtaler om hvem vi skulle ansætte til at være med til at udvikle vores børne og ungdoms fodbold for 

fremtiden, der skulle findes et stærk team som kunne få os det sidste stykke frem mod den DBU licens.  

Vi skulle udvide vores bemanding med en Børneudviklingstræner U10-U12 og en ungdomsudviklingstræner 

U13-U15, og en Head of coaching som er ansvarlig for træningsmiljøet for U17-U19 samt overgangen til 

seniorfodbolden. 

Der kom med andre ord en klar segmentering af vores drengefodbold, da der kom ansvarlige for hver deres 

områder. 

Pr 1-1-2020 så holdet således ud: 

U5-U9 ansvarlig: Kristian Boye 

U10-U12: Bjørn Rasmussen 

U13-U15: Bjørn Rasmussen 

U17-U19: Rene Zedler 

De nye folk startede op i januar få måneder inden verden gik i stå på grund af en pandemi, men også kun et 

par måneder inden der skulle afleveres ansøgning om at blive DBU Licensklub, med hovedfokus på 

talentudvikling for U10-U15. Det var anden gang vi søgte, og denne gang lykkedes det med bravour ved 

hurtigt og ihærdigt samarbejde mellem Kristian, Bjørn og Rene Z. Lidt underligt at få besked i en periode 

hvor fodbolden var under skarpe restriktioner. Det betød, at GVI fra sæsonen 2020/2021 nu var licensklub 

og rangeret blandt de bedste 40-50 talentudviklingsklubber i DK på drengesiden. 



Selvom klubben var lukket ned for fodboldspillet, blev der brugt rigtig meget tid på at planlægge hvordan 

der skulle trænes, når fodbolden blev givet fri igen. Vi valgte efter grundig overvejelse i bestyrelsen, at selv 

om fodbolden var lukket ned, så opfordrede vi til, at der stadig blev betalt kontingent, dette skulle sikre, at 

der stadig var den samme klub at komme tilbage til. Det var der stor opbakning til blandt medlemmerne. 

Vi var selvfølgelig spændte på hvad børnene ville tænke, ville de savne fodbolden eller bare nyde at de 

havde fri om eftermiddagen. Det viste sig at alle havde savnet træningen og kammeraterne. 

I bestyrelsen blev der holdt rekord mange møder med kommunen omkring retningslinjerne der kom fra 

regeringen, og som de gode folk på kommunen skulle oversætte til praksis. Mange klubber/akademier 

prøvede at finde smuthuller, og vi måtte dagligt smide hold/spillere fra andre klubber væk fra vores baner. 

Da vi åbnede op igen, var det en kæmpe logistik at få det til at gå op med træning og sikker afstand. Der var 

en masse forældre der hjalp til som vagter/vejledere. 

For alle GVI hold betød det at der ikke blev spillet turnering i foråret 2020, snittet med at gennemføre 

turneringen blev lagt ved kontrakt fodbold, den beslutning kostede et par spillere i det forår, da de søgte 

mod divisions klubberne der gerne måtte træne/spille. 

Vi var fuldt bevidste om at vi nok skulle få vores udfordringer økonomisk når dette var ovre, Det var svært 

at finde nye sponsorer, og flere af dem vi havde var lukket ned på grund af Corona. Det var heller ikke 

muligt at starte nye årgange op, eller for nye spillere at komme til. 

Der blev til alt held åbnet så meget op sommeren 2020 og at vi kunne afholde fodboldskole, med ca. 200 

tilmeldte. Det var også første gang i meget lang tid at Rene ikke var ansvarlig for fodboldskolen. Det var 

Bjørn og Fjorting der stod for den, og det blev med en masse nye tiltag. Kæmpe succes. Det blev en super 

fed uge. 

Efter ferien startede fodbolden op igen på normale vilkår, klubhuset var dog stadig lukket område. 

Alle hold kom igen til turneringskampe men der blev taget hensyn til antal mm fordi der var stadig Corona i 

DK, og det endte også med at blive lukket ned starten af november, så de sidste runder måtte 

aflyses/udsættes. Det blev vedtaget at det kun var spillere under 21, der måtte træne videre året ud. Det 

var mærkeligt at kun den yngre del at seniorholdene måtte træne, men vi prøvede at vende det til noget 

positivt, og samlede de unge fra U19, 2.senior og 1.træner til 6 ugers ung fællestræning.  

Det blev startskuddet til en ide vi havde haft et års tid. 2.senior skulle bestå af unge spillere fra GVI og de 

skulle træne 3 gange om ugen på samme bane som 1. senior. 2. senior skal være et springbræt til 1.senior. 

Det var nu, der skulle skabes en bro fra ungdom til senior. 

Så i vinter skulle der igen arbejdes med licens ansøgning, denne gang fik vi tilmed stor ros fra DBU 

Auditøren over hvor langt vi var nået. Men det er jo helst medlemmerne der skal være glade for de tiltag vi 

laver, og det plejer medlemstallet at være et godt pejlemærke for. Her kan vi fortælle, at vi siden 1/11-2019 

til 30/6 2021 hvor det seneste regnskab er sluttet, er steget med 110 medlemmer. 

Så det er blevet endnu vigtigere med god organiseret træning på vores dejlige anlæg. 

1/8 2020 var vi blevet så mange pigespillere at det var tid til at ansætte en pige ansvarlig, der fik vi fat i lidt 

af en ekspert. Vi har ansat Christian Theilgaard, og det har helt som ventet været en succes. Pigefodbolden 

vokser på både faglighed, kvalitet, udfordringer og medlemstal. Vores mål var 100 piger inden vores 100-

års fødselsdag, det nåede vi før sommerferien. Og vi kan godt afsløre at fremgangen fortsætter.  



Der blev også holdt en fremragende fodboldskole i år, hvor der igen var tæt på den 200 deltagere. 

 

 

 

 

Seniorfodbold: 

Vores 1.senior skulle starte foråret 2021 med at hive sejre i land, hvis målet om at komme i slutspillet skulle 

nås. Det skete sikkert, og holdet spillede deres bedste halvsæson i mange år, og en oprykning var en kort 

overgang inden for rækkevidde. Men den glippede i de sidste kampe, da Herlev fandt rytmen igen. 

Efterårets Danmarksserie er blevet historisk stærk. Vores unge 2.senior hold klarede overlevelse i serie 1 på 

sidste spilledag, og lærte en hel del undervejs. Vores 3. senior der også består af GVI´ere vandt i foråret 

serie 3. 

Vores Damesenior rykkede desværre ned i serie 2, så nu kan det kun gå fremad. Der er efterhånden et 

senior hold tilbage, uanset hvilket niveau eller alder man spiller på. 

Anlæg:  

Vi nyder stadig rigtig godt af at have fået vores anden kunstgræsbane, den gør at vi kommer meget 

nemmere igennem vinteren for alle vores hold. Det er stadig lidt klemt, men det går. Af nye tiltag arbejder 

vi på at få nyt lys på kunst 2, så det ikke genere naboerne og giver bedre lys på banerne. Vi går også med 

planer om at få opsat en lille tribune ved kunst 1., der er jeg i dialog med kommunen om en løsning, der 

ikke kræver 6 mdr. ansøgninger. 

Men der er flere naboer der er begyndt at modarbejde det i kulissen. Den sidste store langsigtede plan er, 

at få nogle flere omklædningsrum, pladsen er alt for træng, men det bliver på den lange bane. Det er svært 

at bygge ud i mosen, der er en holdning til alt. 

Sponsor:  

Vores sponsor-del er noget der skal have stor fokus i de kommende år, vi er nødsaget til at få noget 

økonomisk hjælp hvis vi skal fortsætte den gode udvikling vi er i gang med, og at vi forsat kan tiltrække 

dygtige trænere. 

Der er en arbejdsgruppe der er i gang med at finde nye veje til at få et godt netværk på benene. Så hvis i 

kender nogen der vil hjælpe til, eller kender en sponsor, er det bare at tage fat i Ulrik Nissen. 

Aktiviteter i GVI 

Rigtig mange af de ting der også kendetegner GVI har været sat på hold de sidste 18 mdr. Senior klubben 

har i store perioder ikke kunne mødes til billard, petanque eller stavgang. 

Der har ikke været afholdt bankospil i hele 2020, og den årlige 5-aside var også aflyst. 

Når nu tingene igen er kommet tættere på normalen, er det vigtigt at igen tager fat i traditionerne og får 

plejet det sociale. 



Jeg vil gerne her til sidst gerne takke alle de frivillige og trænerne for at være super omstillings parate, hvor 

der pludselig var det hjemme træning på Zoom eller trænermøder på Teams. Det har været en stor 

medvirken til, at alle medlemmerne har haft GVI som en stor del af livet selv når klubben har været lukket. 

Der er blevet afholdt træning med kun 5 spillere i hver gruppe. I har en kæmpe andel i at vi alle er kommet 

helskindet igennem de sidste 18 mdr. 

 

 

Kommentarer/spørgsmål til beretningen: 

Claus:  

Der blev spurgt til om GVI får økonomisk dækning af Caroline, der kom til HB Køge. Det gør vi ikke. 

Sven:  

Der var kritik omkring 100-års jubilæum. Ophængning af billeder for æresmedlemmer, uddeling af bøger, 

og en kommentar til at Jesper som formand bestemmer alt. Jesper svarede at omkring uddeling af bøger er 

et større logistisk arbejde. Kritik af hvad der skal ligges på GVI´s hjemmeside, f.eks. omkring dødsfald, og 

derfor ønsker Seniorklubben egen adgang. Ulrik N. svarede at strukturen på hjemmesiden ikke er helt så 

enkel, men arbejder på en løsning. Seniorklubben tilbød også yderligere hjælp, hvis der er brug for det. Det 

er noteret af bestyrelsen.   

Torben: 

Var i tvivl om hvornår beretningen går til. Jesper svarede at beretningen gik til 30, juni 2021. Der blev spurgt 

om medlemsdemokrati, nu når der var flere medlemmer. Jesper svarede at der har været diskussioner om 

forældre skulle have stemmeret, som repræsenterer børnene. En opfordring fra Torben var, at gøre mere 

til rekruttering til f.eks. generalforsamlingen. Det blev modtaget af bestyrelsen, hvor René dog svarede at 

det er en svær øvelse i dagens liv i klubben. Ulrik B. tillagde at demokrati ikke nødvendigvis skal afspejles i 

deltagelse i generalforsamlingen, og der skal kigges bredere. En nylig undersøgelse har vist at 

medlemsdemokrati skal udøves der hvor medlemmet er i sit liv i foreningen. Ulrik N. nævnte at man netop 

med de sociale medier, har mulighed for bedre at udbrede hvad der foregår i klubben. Kristian Boye 

kommenterede at frivilligheden lever godt, men opgaver skal defineres, så vil folk hjælpe. Torben spurgte 

om linjen på kommunikationsplatforme, som Ulrik og Jesper svarede på, hvor der lægges vægt på 

information på hhv. sociale medier og hjemmesiden. Det er noget der konstant arbejdes på forfines og 

forbedres, så medlemmer føler sig mest muligt informeret. 

Formandens beretning blev efterfølgende godkendt. 

3. Kassereren aflagde regnskab 2019/2020 og 2020/2021, og fremlagde budget for 2021/2022 

Kommentarer/spørgsmål:  

Torben kommentererede at status burde ligge med regnskab. René forklarede at der stadig manglede svar 

fra revisor ang. afskrivninger på traktor, men statusark var til rådighed og uddelt til dem der ønskede på 

Generalforsamling. Desuden var der spørgsmål til tribune, og da indsamling og arbejde er i gang lige nu, og 

det vil høre til næste regnskabsår, fremlagde Jesper en kort status på dette. 

Regnskabet blev godkendt. 



 

Budget blev fremlagt af René. 

Kommentarer/spørgsmål: 

4. Indkomne forslag 

Der har ikke været indkomne forslag. 

 

 

5. Valg til bestyrelsen 2020-2022 

 

Ulrik Borch, Næstformand – For 2 år – modtager genvalg. 

Blev genvalgt for 2 år 

 

René Jensen, Kasserer – For 2 år – modtager genvalg. 

Blev genvalgt for 2 år 

 

Kenneth Mortensen – Modtager ikke genvalg 

 

Kristian Boye Henriksen – For 2 år – modtager genvalg. 

Blev genvalgt for 2 år. 

 

5a          Kassereren aflagde regnskab for 2020/2021 

               Regnskabet blev godkendt. 

5b          Valg til bestyrelsen 2021 - 2023 

               Jesper Sørensen, Formand – For 2 år – modtager genvalg. 

               Blev genvalgt for 2 år. 

               Ulrik Nissen, - For 2 år – modtager genvalg. 

               Blev genvalgt for 2 år 

               Stine Frostholm – For 2 år – modtager genvalg 

Bestyrelsen foreslår Bjarne Pedersen som valg til Bestyrelsen og modtager valg. 

 

Bjarne Pedersen blev valgt for 2 år. 

             

6. Valg af revisorer 

Det blev vedtaget at GVI fortsætter med Info Revision 

 

7. Evt. 



 

Sven udnævnte på Seniorklubbens vegne årets træner 

Årets træner 2020 
  
  
Årets træner/holdleder 2020 er en person der har en lang karriere som talentudvikler og ungdomsleder bag 
sig. Derfor har det været et stort aktiv da han for 3 år siden valgte at komme tilbage til trænergerningen her 
i GVI. Selv udtaler han at det er kærligheden til spillet og at se unge spillere udvikle sig der giver ham energi 
og glæde. 
 
Han har været med til at udvikle visionerne for vores sportslige model; at alle der spiller fodbold i GVI skal 
ha' det sjovt, udvikle sig og være en del af klubbens fællesskab. I den forgangne sæson foregik det med 
vores årgang 2007, og I denne sæson har han også sat handling bag ordene og har overtaget U13 hvor han 
sammen med det øvrige trænerteam udlever klubbens værdier. 
 
Han lykkedes i den grad med missionen fordi han med sin store fodboldfaglighed og evnen til at lede ved, at 
inddrage spillere og trænere, skaber et super fedt miljø som alle børn ønsker at være en del af. Han 
arbejder altid på den lange bane og han har store visioner for hvad hver enkelt spiller skal udvikle og på 
hvilken måde det skal ske. 
 
Han er også lykkedes med at udvikle spillere i GVI til allerøverste ungdomsniveau i Danmark. Og her har i 
særdeleshed hans evne til at "kigge bag spilleren" stået meget stærkt. Og det er netop det vi tror på i GVI. 
Vi arbejder med hele mennesket. 
 
Samtidig med at han udvikler spillere uanset niveau, arbejder han også med de trænere som han er leder 
for og sørger for at de hele tiden får passende udfordringer. 
 
Årets træner stopper ikke her. På trods af at han, selvom man ikke kan se det, er blandt de ældre i 
trænerflokken, så er han altid på jagt efter ny viden. Han bidrager altid med skarpe refleksioner og ideer på 
trænermøder og er bare en stor personlighed der repræsenterer vores klub på flotteste vis. 
 
Tillykke med kåringen Nicolai Hjeds og tak for alt hvad du gør i GVI. 

 

Sven spurgte om forvalterens opgaver, specielt ift. rengøring. Jesper svarede at eftersom Bistro 28 har øget 

kadencen af brug at toiletter, og løbende behov for rengøring, men hvor der nu hjælpes til fra Bistro 28 

med diverse rengøring. 

Kenneth spurgte om genbrugelige plastik-krus, og det er noget der er noteret, og der kigges løbende på 

udvikling. René svarede at der generelt kigges på dette område, som muligvis skal udvikles over Bistro 28. 

 

Generalforsamlingen blev med tak fra Bestyrelsen for fremmødet. 

 


