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

Referat af Generalforsamling, dag den 21. februar 2017, kl. 19.30
Til stede: Bestyrelsen og 14 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Flemming Bærentzen (FB) indledte generalforsamlingen med mindeord om klubbens tidligere
dameformand og AFK-ildsjæl Helle Balle, som i midten af februar tabte kampen mod sin kræftsygdom og
er blevet bisat i dag. Ære være hendes minde. Der blev afholdt kort stilhed, hvor tankerne gik familien,
Henrik, Sebastian, Nikoline og Emilie,som alle har stor tilknytning til AFK.
Herefter blev Jørgen Lundgaard (JL) foreslået som dirigent og valgt med akklamation. JL konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet og indkaldt i h.t. vedtægterne, ligesom dagsordenen var i
overensstemmelse med vedtægterne.

2. Fremlæggelse af årsberetning v. formanden.
Flemming Bærentzen (FB) fremlagde på vegne af bestyrelsen og med henvisning til den skriftlige
Årsberetning for 2016, følgende korte beretning
-

Året 2016 har været et godt og AFK med mange sportslige flotte resultater og med masser af klubliv
specielt i sommerhalvåret. I vinterhalvåret er der problemer med at skabe klubliv på grund af
begrænsede banekapacitet.og klubhuset udnyttes derfor ikke fuldt ud.

-

Cafeen har kørt i 2 år med egen drift og nogenlunde økonomi. Stor tak til de frivillige, som aktivt er
med til at skabe klublivet i AFK. Men der er dog behov for flere hænder, hvis det ønskede
serviceniveau skal opretholdes. Så hermed en opfordring til forældre og medlemmer om at melde sig
og give en hånd med.

-

Bankoen kører trods lidt færre spillere hver onsdag til stor gavn for AFK. Et nyt setup med hensyn til
præmier har skabt ny optimisme hos banko-folket. Også her efterlyses flere hjælpere. Stor tak til de
frivillige hos Bankoen.

-

Samarbejdet med Allerød Kommune om Allerød Idrætspark kører fint i det daglige, men pga. den
økonomiske kan tingene til tider lidt langsomt. Der er håb om, at der er fliser i baderummene, at
Tribunen er klar til forårsstarten renovering af Kunststofbanen med nyt tæppe er klar inden udgangen
af 2017.

-

AFK Akademi – specifik træning i tekniske færdigheder for både piger og drenge på U10 til U13
uanset niveau – starter op i foråret med træning hver fredag. Træningen ledes af AFK-trænere både
rutinerede og nye af begge køn, ligesom der kan blive tilført trænerkapaciteter udefra.

-

Der er afholdt 2 Fodboldskoler, den ”Store” i DGI-regi med Simon og Christian Hansen som ledere
og den ”Lille” arrangeret af Årgang 2008. Endvidere har der været afholdt Skolecup og Klassekampen. Stor tak til mange frivillige trænere og ledere, der har bidraget

-

Status fra de enkelte afdelinger fremgår mere detaljeret af den skriftlige Årsberetning 2016, som
findes på AFK-hjemmesiden.

-

I 2017 fylder Lillerød Idrætsforening (LIF) 90 år. LIF´s Fodboldafdelingen og Gymnastikafdelingen
var de første afdelinger ved stiftelsen. Endvidere fylder Oldboysafdelingen 50 år. Det forventes, at
der afholdes arrangementer i den anledning.
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-

Afslutningsvis blev der opfordret til, at alle fortsætter med den positive indstilling i AFK. En stor tak til
vore medlemmer, trænere, ledere og alle hjælpere/supportere, Café-udvalget, til alle trofaste
sponsorer, Team Allerød, Banko-Banden, stadionpersonalet og Allerød Kommune. Uden alle jer var
AFK ikke, hvor vi glædeligvis er i dag.

Den fulde beretning kan ses på AFK-hjemmesiden.
Jan R. Jacobsen (JRJ) spurgte til arbejdet med målsætningerne for Ungdom Ældst og øvrige afdelinger
fra Strategiseminaret i 2015.
Kim Aasberg-Petersen (KAaP) oplyste, at dette var et udestående, men at der var planlagt aktiviteter i
starten af 2017
Årsberetning 2016 blev modtaget med akklamation.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
Frederik Knudsen (FK) fremlagde og gennemgik Regnskab 2016. Regnskabet udviser et positivt resultat
på kr. 89.486, som i resultatdisponeringen henlægges til brug for opstart af AFK Akademi i 2017.
Christina Kargaard (CK) fandt til fordelingen af midler mellem Senior- og Kvindeafdelingen og i forhold til
brede og elite i klubben. FK redegjorde for klubbens budget-proces, hvor alle afdelingsformænd deltager i
fordeling af midlerne.
Der var herefter en god debat om at fremtidig strategi om fordeling af midlerne. Der var stor enighed om
nødvendigheden af fuld fokus på fastholdelse af spillerne på alle niveauer og årgange Dette skal ske
gennem højnelse af træner-/lederniveauet for alle årgange med målrettet uddannelse, sociale aktiviteter,
fodboldrejser m.v.
Regnskabet 2016 blev godkendt med akklamation.

4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent.
Frederik Knudsen (FK) fremlagde og gennemgik kort Budget 2016 og foreslog uændret kontingent for
2016.
Forslaget blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af formand
2016-2018

Flemming Bærentzen

Ej på valg

2017-2019

Frederik Knudsen

Villig til genvalg

7. Valg af kasserer
Genvalgt med akklamation
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8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
a. Bestyrelsesmedlem
b. Bestyrelsesmedlem
c. Bestyrelsesmedlem
Genvalgt med akklamation

2017-2018
2016-2018
2017-2019

Anna Toftegaard
Henrik Greve
Jakob Hecksher

Ej på valg
Ej på valg
Villig til genvalg

d. Bestyrelsesmedlem
Genvalgt med akklamation

2017-2019

Niels Leegaard

Villig til genvalg

a. Seniorudvalgsformand
Genvalgt med akklamation

2017-2018

Henrik Greve

Villig til genvalg

b. Dameudvalgsformand
Genvalgt med akklamation

2017-2018

Jakob Hecksher

Villig til genvalg

9. Valg af udvalgsformænd:

c. Ungdomsudvalgsformand (UÆ) 2017-2018
Kim Aasberg-Petersen
Ej villig til genvalg
Der var ikke forslag til ny formand. Bestyrelsen blev bemyndiget til snarest muligt at finde en ny
formand.
d. Ungdomsudvalgsformand (UY1) 2017-2018
Genvalgt med akklamation.

Erik Drejer

Villig til genvalg

e. Ungdomsudvalgsformand (UY2) 2017-2018
Steen Gejl Lyngbye
Ej villig til genvalg
Der var ikke forslag til ny formand. Bestyrelsen blev bemyndiget til snarest muligt at finde en ny
formand.
f. Oldboysudvalgsformand
Genvalgt med akklamation.

2017-2018

Erik Starberg

Villig til genvalg

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
a. 1. suppleant
2017-2018
Ole Chr. Larsen
Lennart Engelhardt blev foreslået og valgt med akklamation.

Ej villig til genvalg

b. 2. suppleant
2017-2018
Jan R. Jacobsen blev foreslået og valgt med akklamation.

Vakant

c. 3. suppleant
2017-2018
Ivan B. Skov
Ej villig til genvalg
Der var ikke forslag til posten. Ivan B. Skov modtog herefter genvalg med stor akklamation

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant:
a. Revisor
Genvalgt med akklamation.

2017-2018

Mads Heidemann

Villig til genvalg

b. Revisor
Genvalgt med akklamation.
.
c. Revisorsuppleant
Genvalgt med akklamation.

2017-2018

Kim Stage

Villig til genvalg

2017-2018

Jørgen Lundgaard

Villig til genvalg

ALLERØD FODBOLD KLUB – Møllemosevej 5 - 3450 Allerød - Tlf. 6147 6140
www.alleroedfk.dk

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

12. Eventuelt.
a. Jan R. Jacobsen forespurgte muligheder for at anvende klubbens vaskerum. FB var enig i, at
vaskefaciliteterne så vidt muligt skal være til rådighed for alle, men det kræver planlægning og nogle
generelle regler for anvendelsen.
Spørgsmålet tages op på førstkommende bestyrelsesmøde. Indtil da skal evt. anvendelse koordineres
med Henrik Greve.
b. Lennart Engelhart (EL)forespurgte på vegne af potentiel samarbejdspartner om muligheden for at
sælge nytårsfyrværkeri fra Allerød Idrætspark.
Der har tidligere været en tilsvarende forespørgsel, hvor bestyrelsen ikke har fundet, at aktiviteten var
forenelig klubbens etik på området. Spørgsmålet tages op igen på førstkommende bestyrelsesmøde.
c.

Allan Gersborg Hansen (AGH) forespurgte til klubbens holdning indgåelse af små-sponsorater til f.eks.
spilletøj i Ungdom Yngst.
FB fastholdt, at den generelle aftale med Intersport om tøjsponsorater m.v. bør efterleves. Der er en ny
aftale på vej, som blive præsenteret på det indkaldte sponsormøde den 29/3-2017..
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