ALLERØD FODBOLD KLUB
MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG
ALLERØD IDRÆTS-UNION.

REFERAT
AFK, generalforsamling mandag d. 21/2-2012 kl. 19.30
i klubhusets cafeteria på Skovvang Stadion
Der var mødt 7 deltagere op ud over bestyrelsen.
Formanden Ivan B. Skov (IBS) bød velkommen og mindedes 3 AFK personligheder, der var
gået bort i det forgangne år. Således blev der afholdt 1 minuts stilhed i respekt for Poul Erik
Knudsen, Hans Forsingdal og Svend Erik Hansson. Generalforsamlingen fulgte herefter jf.
dagsordenens punkter.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Jørgen Lundgaard (JL) blev valgt. JL takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet og indkaldt i.h.t. vedtægterne, samt at dagsordenen var i
overensstemmelse med foreningens love.
Punkt 2: Fremlæggelse af årsberetning v. formand og afdelingsformænd.
IBS aflagde beretning om det forgangne år (beretningen kan ses på klubbens hjemmeside)
Brian Falk aflagde beretning for ungdom ældst, med tak til ledere og trænere og konstatering af,
at der er gode hold på alle niveauer. Der har været en god uddannelsessesion i Blovstrød for
trænerne, og der er et godt trænermiljø. Ved hjælp af en sportsleder og SBU konsulent arbejdes
der med at fastholde spillere i de ældste ungdomsårgange.
Erik Drejer aflagde beretning for ungdom yngst. Der har været en stor tilgang, med nu 50-78 pr.
årgang (8 årgange) og der er 50 hold i alt. Fem af otte årgange træner udendørs hele vinteren
(årgang 2003 og ældre). Der har været 80 børn på mikrofodboldskole i uge 31, og første
søndag i maj åbnedes for en ny årgang (årgang 2006) med 30 børn. Skole Cup var igen en stor
succes med 174 tilmeldte hold (rekord). Endvidere har flere hold spillet forkampe for FCN på
Farum Park.
Ungdom yngst arbejder på af definere en samlet målsætning, som vil blive fremlagt til
godkendelse for bestyrelsen og herefter offentliggjort.
Jacob Højbjerg aflagde beretning for dameafdelingen. Pigefodbolden blomstrer med i alt 230
medlemmer, men det er som tidligere svært at fastholde U15 og U18, hvilket forplanter sig i
damesenior,, som desværre er rykket ned i år. Det kan forværres, hvis SBU beslutter at lave en
ny inddeling med også en U16 årgang, således at det kan være svært at stille hold for U18 efter
sommerferien. Ligeledes er de begrænsede træningsfaciliteter en udfordring.
U15 1 har klaret sig flot i 2. division og er indstillet til LIF’s Idrætspris. I alt 60 piger har tilmeldt
sig fodboldtur til Berlin i påsken, og stor tilslutning forventes også til Pinse Cup.
Spørgsmål fra tilhørerne til årsberetningen: Vil de kommende nye kunstgræsbaner i Blovstrød
og Lynge kunne benyttes af AFK?
Svar (IBS): Det er kommunens baner, så de vil indgå i den samlede banefordeling, til gavn for
alle klubberne.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
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Kassereren Peter Voergaard (PV) fremlagde regnskabet og redegjorde
kort for de vigtigste poster. Der er et samlet underskud på kr. 25.000,
hvilket primært skyldes manglende indtægter fra Allerød Erhvers Klub,
diverse bidragsydere, TV-midler, samt mindre indtægter fra cafeteria.
Ligeledes er der en svag nedgang i medlemsantallet og udestående pga. kontingentrestancer.
Der er iværksat spareplaner og tiltag for at få restanterne til at betale deres kontingent. Der var
flere spørgsmål fra forsamlingen vedrørende hensættelser og sponsorater, som alle blev
besvaret af PV og IBS. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen.
Punkt 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
For 2012 budgetterer klubben med et nul resultat. Bestyrelsens forslag til uændret
kontingentsats blev fremlagt af PV. Et forslag fra salen om en reduktion for seniorer blev
diskuteret – set i lyset af et faldende medlemstal, idet nogle unge seniorer synes at det er dyrt
at skulle betale kontingent, transport mm. efter at være fraflyttet byen og derfor holder op.
Herefter blev bestyrelsens forslag godkendt enstemmingt.
Kontingentsatserne for 2012 kan ses på klubbens hjemmeside.
Punkt 5: Indkomne forslag.
Ingen
Punkt 6: Valg af formand.
Ivan B. Skov er på valg og genvælges for 2 år.
Punkt 7: Valg af kasserer.
Peter Voergaard er ej på valg.
Punkt 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ad a:
Sekretær Ulrik Lassen er ej på valg.
Ad b:
Flemming Bærentzen er på valg og genvælges for 2 år.
Ad c:
Anna Toftegaard er på valg og genvælges for 2 år.
Ad d:
Niels Leegaard er ej på valg.
Punkt 9: Valg af afdelingsformænd:
Ad a:
Seniorudvalgsformand blev Frederik Knudsen genvalgt for 1 år.
Ad b
Dameudvalgsformand Jacob Højbjerg genvalgt for 1 år.
Ad c:
Brian Falk (UÆ) genvalgt for 1 år.
Ad d:
Erik Drejer (UY) genvalgt for 1 år.
Punkt 10: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ad a:
1. Suppleant: Steffen Jacobsen ansættes som forretningsfører og kan ikke genvælges.
Bestyrelsen foreslår 2. suppleant Ole Chr. Larsen (sikkerhedschef), som vælges for 1
år.
Ad b:
2. Suppleant: Fra salen foreslås Kent Skov, som blev nyvalgt for 1 år.
Punkt 11: Valg af revisorer.
Ad a:
Flemming Nejstgaard ej villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Mads Heinemann, som
vælges for 1 år
Ad b:
Vakant) Bestyrelsen foreslår Kim Stage, som vælges for 1 år .
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Ad c:
Jørgen Lundgaard villig til genvalg, blev genvalgt som
revisorsuppleant for 1 år.
Punkt 12: Eventuelt.
Spørgsmål og kommentarer fra salen: Klubånd og gode forhold skabes af hold og holdledere,
trods trange kår (eksempel: veteranholdet). Spørgsmål om Møllemosen: Hvornår forventes det
nye klubhus færdigbygget? Svar: Ifølge kommunen november 2012.
Spørgsmål om opbevaring af bolde om vinteren: depot forhold utilstrællelige, så boldene fryder i
containeren og kan ikke benyttes. Bestyrelsen vil undersøge muligheder for opbevaring
frostsikkert.
Ros til Rune Arn for den nye hjemmeside.
Kommentar fra salen, om at referater fra bestyrelsesmøder, som offentliggøres på
hjemmesiden ikke bør indeholde personsager.
JL nedlagde herefter sit hverv som dirigent og gav ordet til IBS, som takkede for JH for myndigt
at have styret generalforsamlingen. IBS gav vingaver til dirigent Jørgen Lundgaard og revisor
Jørgen Lundgaard.
IBS bad afslutningsvis forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for AFK.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet kl. 21.30.
Ulrik Lassen
Referent
Den 27. februar 2012.
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