ALLERØD FODBOLD KLUB
MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

BESTYRELSENS BERETNING
FOR
ÅRET 2007.
Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter
vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.
Jeg skal gøre opmærksom på, at det er bestyrelsens beretning, selv om jeg også kommer ind på
nogle personlige betragtninger – betragtninger, som dog er tiltrådt af hele bestyrelsen.
INDLEDNING:
Der er nu knap et år siden Allerød Fodbold Klub (AFK) indkaldte til en ekstraordinær
generalforsamling (15. marts 2007). En foranstaltning, som var nødvendigt, da klubben stod uden,
såvel formand, som seniorudvalgsformand, ligesom andre poster heller ikke var besat.
På mødet blev Steffen Jacobsen valgt til seniorudvalgsformand, Flemming Bærentsen til formand
for aktivitetsudvalget og undertegnede til formand for AFK.
Der skal ingen hemmelighed være, at jeg var en del betænkelig ved at påtage mig jobbet som
formand for en klub med 840 medlemmer, ca. 60 hold, og som er den elvtestørste på Sjælland.
En klub, som var kommet ud af sidste regnskabsår med et underskud på ca. kr. 300.000,00, bl.a. på
grund af manglende kontingentindbetalinger og som havde en organisation, der, også efter den
ekstraordinære generalforsamling, endnu ikke var helt på plads.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der i 2007 primært skulle fokuseres på
følgende 3 områder,
- økonomien,
- kontingentrestancerne samt
- organisationen,
ligesom der skulle arbejdes på at forbedre rammerne omkring klubben (baneforholdene samt
klubfaciliteter).
De sportslige målsætninger blev også drøftet og fastlagt. De respektive afdelingsformænd vil
komme ind herpå i deres beretninger.
HVORDAN ER DET SÅ GÅET I 2007:
ØKONOMI:
Økonomisk set er vi på rette spor. Kassereren vil fremlægge regnskabet under pkt. 3.
Jeg vil dog godt her nævne, at bestyrelsen i det forgangne år har brugt usædvanligt mange
ressourcer på kontingentrestancer. Det kan ikke være rigtigt, at der skal bruges så megen energi på
at få medlemmer til at betale kontingent - et forhold, som skulle være en selvfølgelighed.
Det er bestyrelsens holdning, at er et medlem i kontingentrestance, ja så kan hun/han ikke spille
fodbold i AFK. En opgave, som vil blive pålagt den enkelte holdleder/træner at håndhæve.
Forholdet vil der blive strammet op på i 2008. Vi har naturligvis i bestyrelsen drøftet, hvilke tiltag
der derudover skal til for at komme disse restancer til livs. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet
skal opkræves over to gange i 2008, i modsætning til 2007, hvor det blev opkrævet over fire gange.
Beslutningen blev taget, bl.a. fordi det giver større økonomisk handlefrihed, samt at klubben har
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bedre muligheder for at inddrive kontingentrestancer. Et andet tiltag kunne være, at
klubben indføre, at en forudsætning for at spille fodbold i AFK, er, at man er
tilmeldt PBS.
Det vil være et tiltag, som vil gøre det meget nemmere for alle, såvel klubbens ledelse, som
klubbens medlemmer, og som også vil betyde, at bestyrelsen kan bruge deres energi på andre
vigtige opgaver i klubben.
ORGANISATORISK:
Organisatorisk set er vi ikke på plads. Der mangler fortsat personer til vigtige poster. Bl.a. mangler
der mandskab til cafeteriet. Kommer der ikke flere hænder her, kan konsekvensen være, at vi bliver
nødsaget til at lukke vise dage/perioder – måske må vi opsige forpagtningsaftalen med kommunen.
Der mangler ligeledes flere hjælpere til bankoudvalget.
Det skal bemærkes, at begge aktiviteter giver gode indtægter til klubben, hvilket også fremgår af
regnskabet.
Det er bestyrelsens holdning, at der til alle hold naturligvis skal være en dygtig træner, som tager
sig af det sportslige, samt en holdleder, som tager sig af det administrative. Der er desværre fortsat
mange hold, som ikke har tilknyttet en holdleder, ligesom der i skrivende stund desværre også
mangler enkelte trænere. Der er ingen tvivl om, at har vi alle disse poster besat, vil hverdagen for
mange personer i klubben blive meget nemmere, ligesom alle spillere vil få endnu større positive
oplevelser af at spille fodbold i AFK.
Såfremt en stor klub som AFK skal fungere optimalt, skal mange flere af vores medlemmer være
indstillet på at ”betale noget tilbage” – i form af at gøre et stykke frivilligt arbejde i klubben et par
år eller flere, om ikke før, så når de begynder at spille fodbold i ”de sekundære” rækker”. Det burde
være den naturligste ting i verden.
For at gøre spillerne opmærksom på, at der er et stort frivilligt stykke arbejde i klubben som skal
gøres, for at de kan komme til at spille fodbold, er der i AFK´s elitepolitik, under ”Eliteholdene”
bl.a. indført, at spillerne skal være parat til at gøre en personlig indsats med frivilligt arbejde i
klubben.
Et forhold, som spillerne vil blive gjort bekendt med ved spillermøder.
MØLLEMOSEGÅRDPROJEKTET:
Forholdene omkring Møllemosegårdprojektet er simpelthen ikke godt nok. Vi kan ikke være det
bekendt, hverken overfor vores egne medlemmer, eller overfor vores modstandere.
Har man fulgt med i den lokale presse, har man kunnet læse, at bestyrelsen har haft – og har det
desværre fortsat – en lang sej kamp med Allerød Kommune desangående. Vi har været til mange
møder/samtaler, bl.a. med Samordningsudvalget for idræt, børn og unge. Har fremlagt et
skitseprojekt for et færdigt moderne idrætsanlæg, et projekt, som var lige til at gå til – men
desværre. Vi må nok erkende, at kommunen fattes penge. Politikerne har ikke vist mod og vilje til
at finde de nødvendige midler til et nyt velfungerende idrætscenter, hvorimod flere politikere har
givet udtryk for, at pengene til den store merudgift (ca. 50 mill.) til det nye plejecenter skal findes.
Men kunne de så bare komme med en plan for hele projektet, således vi i klubben havde noget at
forholde os til, og som vi kunne melde ud til vores medlemmer - men nej, heller ikke det kan vi få.
Jeg har flere gange pointeret overfor kommunen, at omklædningsskurerne er midlertidige, og ved
midlertidigt forstår jeg ca. et års tid. Desværre tror jeg ikke, det er kommunens opfattelse. Hvad
med trafikproblemerne, og vore børns sikkerhed. Hvad med vanding af anlægget. Skulle vi gå hen
og få en tør sommer, bliver banerne betonhårde og livsfarlige at spille på.
Efter min overbevisning er det sidste ord er ikke sagt i denne sag. Den nye bestyrelse vil ganske
givet følge op på projektet.
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SAMARBEJDET MED ALLERØD IDRÆTS UNION (AIU):
I forbindelse med sagen om idrætsanlægget ved Møllemosegård samt de elendige
baneforhold vi har i AFK, har vi være i dialog med AIU, ligesom vi har været det
med de andre fodboldklubber i

kommunen. Og det har været positivt. De andre fodboldklubber i kommunen er klar over AFK
problemer, og bakker klubben op.
AIU støtter også klubben, og har indstillet til kommunen, at
- der udarbejdes en plan for vedligeholdelse af fodboldbanerne, som bliver fulgt aktivt op af
stadioninspektørerne, og som understøttes at stadionmedhjælpere, der er uddannet i
banevedligeholdelse.
- Der etableres 4 stk. kunstgræsbaner – 1 i Blovstrød, 1 i Lynge og 2 ved Møllemosegård.
- At AFK brug at fodboldbaner samles på Skovvang og Møllemosegård for gradvis at blive
samlet på Møllemosegårdanlægget.
Derudover støtter AIU op omkring vores indstilling til kommunen om, at der snarest muligt
etableres moderne og funktionsduelige klub- og omklædningsfaciliteter, en kunstgræsbane med lys
samt yderligere en 11 mands græsbane ved Møllemosegård.
DANSER MED DRENGE – 23. JUNI:
Danser Med Drenge (DMD) arrangementet St. Hans aften den 23. juni.
Her var der indgået en kontrakt, uden at der var sørget for en underskudsgaranti, hvilket jeg fandt
meget betænkeligt.
Koncerten var planlagt afholdt på opvisningsbanen, hvilket bestyrelsen fandt ikke var
hensigtsmæssigt, henset til banens elendige tilstand. Derudover havde kommunen meddelt klubben,
at såfremt der blev vedligeholdelsesudgifter på fodboldbanen og løbebanen omkring stadion i f.m.
koncerten, ville AFK blive afkrævet de første kr. 50.000,00 til genetablering.
Der blev besluttet af gennemføre koncerten – ikke på opvisningsbanen, men på bane 4 (Poppelvej).
En beslutning, som medførte nogle ekstra udgifter, men som også medførte, at kommunen frafaldt
sit vedligeholdelseskrav.
Det blev en god koncert i dejligt sommervejr, og med en fantastisk stemning. Desværre kom der
ikke det antal tilskuere, som man havde regnet med, og da regnestykket var gjort op, stod AFK med
et underskud på. Kr. 70.000,00. Heldigvis har klubben en god sponsor i Allerød Erhvervs Klub
(AEK), som senere på året overrakte klubben en check på kr. 150.000,00 – tak for det. Selv når
underskuddet var dækket, var der kr. 80.000,00 tilbage til den slunkne klubkasse.
Tak til alle, som ydede en indsats i forbindelse med denne koncert.
Der er ikke planlagt et lignende arrangement her i 2008.
POKALKAMPEN MOD BRØNDBY – 29. AUGUST 2007:
Primo august måned faldt der en appelsin ned i AFK`s turban. Vi havde trukket superligaklubben
Brøndby IF i pokalen. En kæmpe – men også spændende opgave lå foran os. Det blev den travleste
måned jeg havde haft som formand i AFK. Især det sikkerhedsmæssige var en stor udfordring. Bl.a.
skulle tilskuerafsnittet afskærmes i to dele, en Brøndby-del og en AFK-del. Heldigvis fik vi hjælp
fra Brøndby, i form af ca. 60 sikkerhedsfolk, ligesom politiet stillede med ca. 50 mand.. Et kæmpe
sikkerhedsopbrud - sørgeligt at det skal være nødvendigt.
Selv stillede klubben med ca. 75 personer, som også tog sig af sikkerhed, entre, diverse
pølse-/ølboder m.m. Det blev et arrangement, som klubbens medlemmer bakkede op om på tværs af
afdelingerne, ligesom vi også fik hjælp fra borgere i byen, som ikke var medlem af klubben. Jeg er
overbevist om, at dette projekt har været med til at styrke sammenholdet i hele klubben, ligesom
klubben kom på ”landkortet”.
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3510 tilskuere fik en dejlig kamp at se, som AFK godt nok tabte 4-1, men efter en
indsats, som vi absolut kunne være bekendt. Og så gav det da også en klækkeligt
overskud, som kassereren vil komme ind på senere.

Klubben kan være stolt af dette arrangement, og vores modstandere Brøndby har rost os meget for
det store stykke arbejde , der var blevet udført.
Tak til alle, som også her ydede en kæmpeindsats. Det skal nævnes. Mange hjælpere var
gengangere fra DMD arrangementet.
AFK HJEMMESIDE:
Vores hjemmeside har været under udvikling i 2007. Bl.a. er alle vores sponsorer blevet promoveret
endnu bedre på hjemmesiden.
Vi har fået indlagt ”AFK`s Grundholdning og Målsætning (AFK`s G & M) ”, hvor vi bl.a. beskriver
klubbens mission, vision og mål, samt alle afdelingernes overordnede mål. Her trænger især
ungdomsafdelingens mål til at blive revideret samt tilpasset de visioner og mål, som SBU har med
ungdomsfodbold.
Et arbejde, som der vil blive taget fat på umiddelbart efter generalforsamlingen. Formålet med
”AFK G & M” er, at hele klubben, lige fra yngste afdeling til seniorafdelingen, har en rød tråd,
således alle afdelinger/hold i klubben har samme holdninger og kører efter samme mål, fastsat af
klubben.
Den nye elitepolitik samt eliteudvalget sammensætning og opgaver er ligeledes lagt på
hjemmesiden.
Hjemmesiden er fortsat under udvikling, og kan blive endnu bedre.
Der skal her lyde en stor tak til vores web-master Torben Krog og Rune Arn.
2008: SITUATION SAMT VISIONER OG MÅL:
Banemæssigt set, ser 2008 ikke for lyst ud. Bane 4 og 5 (Poppelvej) nedlægges, da kommunen har
besluttet, at der skal bygges et plejecenter der. Klubben har naturligvis gjort indsigelse mod, at der
nedlægges 2 af vores baner. Kommunen har ikke reflekteret herpå. Bane 2 skal renoveres, og bliver
først klar igen til efteråret, så i 2008 kan AFK faktisk kun råde over opvisningsbanen og bane 3 på
Skovvang. Forhold, som måske kan få indflydelse på åbningstiderne i cafeteriet – også henset til det
manglende hjælpepersonale.
Møllemosegårdprojektet har jeg været inde på. Her vil klubben – som tidligere nævnt – fortsat
forsøge at påvirke kommunen i en positiv retning. Kommunen har lovet os, at det til efteråret vil
være en kunstgræsbane med lys på samt endnu en 11-mandsbane klar. Håber ikke de løber fra deres
løfter.
Som nævnt, tror jeg godt jeg kan love, at den bestyrelse, som i skal vælge under pkt. 6, fortsat vil
arbejde på at få bygget tidssvarende klub- og idrætsfaciliteter.
AFK er, øjensynlig modsat kommunen, sig bevidst om, at en vigtig forudsætning for at fastholde
medlemmer samt at få de nødvendige frivillige ledere er, at man råder over gode, tidssvarende og
attraktive klub- og idrætsfaciliteter.
På hvilke baner de enkelte afdelinger/hold skal spille/træne her i 2008, vil afdelingsformændene,
sammen med stadioninspektøren, snarest tage stilling til.
Sportsligt set er det besluttet at klubben skal satse mere elitemæssigt. Der er udarbejdet en
elitepolitik, nedsat et eliteudvalg samt ansat en sportschef. Satsningsholdene vil i første omgang
være senior 1 og 2 samt U18 og U16.
Vi skal ikke glemme, at det gamle ordsprog ”Ingen elite uden bredde, og ingen bredde uden elite”
stadigvæk gælder.
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Derudover arbejdes det på at ansætte en ungdomskonsulent/ungdomskoordinator,
som skal tage sig af det sportslige i de yngste årgange.
Klubben har været i dialog med Engholm-skolen, efter henvendelse derfra.
Engholm-skolen er kommet med et oplæg til at der udbygges en samarbejde mellem AFK og
skolens fritidsordning.
Der er nedsat et udvalg, som skal se på mulighederne, samt hvilke fordele, AFK evt. kan have af en
sådan samarbejde.
Nævnes skal også, at Dansk Boldspils-unions (DBU) turneringsudvalg, ved DBU´s delegeremøde
ultimo februar, vil fremsætte en ændringsforslag til DBU´s turneringsstruktur.
Kvalifikationsrækkerne nedlægges, og der skal være 3 eller 4 danmarksserierækker med 16 hold i
hver. Ikrafttræden skulle allerede ske fra efteråret 2008. Det betyder, at rækker under Sjælland
Boldspil-union (SBU) kun skal spille en halvsæson (foråret 2008), hvorefter der vil ske op- og
nedrykninger i diverse SBU-rækker. AFK har meddelt, at vi går ind for 4 DS-rækker.
Klubben har ansat en ny forretningsfører, Palle Petersen fra old boys afdelingen. Vi giver dog ikke
helt slip på Preben, idet han har lovet af være Palle behjælpelig her i 2008. Velkommen til dig Palle.
AFSLUTNING:
Afslutningsvis vil jeg siger tak til alle sponsorer, alle officials og hjælpere, til stadionpersonalet, til
forretningsføreren samt til hele bestyrelsen. Uden jeres støtte og hjælp var klubben slet ikke der,
hvor vi er i dag. Efter min mening er vi kommet et godt stykke videre i klubbens udvikling.
Men skal vi fortsætte den positive udvikling, er det absolut en nødvendighed, at der fortsat tænkes
visionært, arbejdes hårdt og målrettet, samt at alle medlemmer slutter op omkring klubben, og er
den behjælpelig i det frivillige arbejde.
AFK er en værdifuld klub – en klub, som vi alle skal passe godt på.
Godt Nytår.
På bestyrelsens vegne
IVAN B. SKOV
formand
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