ALLERØD FODBOLD KLUB
MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

BESTYRELSENS BERETNING 2008:
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.
Det er bestyrelsens beretning, selv om jeg også kommer ind på nogle personlige betragtninger –
betragtninger, som dog er tiltrådt af hele bestyrelsen.
1. INDLEDNING:
Allerød Fodbold Klub (AFK) er en klub med knap 1000 medlemmer og 65-70 fodboldhold. En klub
af den størrelse medfører helt naturligt mange udfordringer og opgaver. Dem har der også været
rigtig mange af i 2008. Bestyrelsen har naturligvis påtager sig opgaverne, og forsøgt at løse dem
med udgangspunkt i, ”Hvad er bedst for Allerød Fodbold Klub (AFK)”.
I 2007 lagde bestyrelsen vægt på følgende 3 områder,
- økonomien,
- kontingentrestancerne samt
- organisationen,
ligesom der skulle arbejdes på at forbedre rammerne omkring klubben (baneforholdene samt
klubfaciliteter). Nævnte områder er vi ikke nået til vejs ende med, hvorfor bestyrelsen også har
prioriteret dette arbejde i 2008.
De sportslige målsætninger m.m. vil de respektive afdelingsformænd komme ind på i deres
beretninger.
2. ØKONOMI:
Økonomisk set er vi på rette spor. Kassereren vil fremlægge regnskabet under pkt. 3. Det er
bestyrelsens holdning, at klubben skal oparbejde en vis arbejdskapital, især henset til den
finanskrise verden er inde i, og som kan få indflydelse på klubbens indtægter årene fremover. Her
tænker jeg især på indtægter fra vores sponsorer.
Bestyrelsen har også i 2008 brugt usædvanligt mange ressourcer på kontingentrestancer. Vi er
kommet et stykke videre, men det er stadigvæk ikke godt nok. Jeg har svært ved at forstå, at der er
AFK medlemmer, som ikke er klar over, at der skal betales kontingent, når man er medlem af en
klub – en organisation. Det burde være en selvfølgelighed. Jeg tror ikke, at de manglende
indbetalinger er manglende vilje hos disse medlemmer, men en forglemmelse.
Sidste år nævnte jeg, at det er bestyrelsens holdning, at er et medlem i kontingentrestance, ja så kan
hun/han ikke træne eller spille fodboldkampe i AFK. Det er fortsat bestyrelsens holdning. Den
enkelte holdleder/træner arbejder fortsat på at håndhæve dette forhold. Bestyrelsen har besluttet, at
et medlemskab af AFK kræver, at medlemmet er tilsluttet PBS. En beslutning, som efter
bestyrelsens vurdering, gør det meget nemmere for, såvel det enkelte medlem (så glemmer hun/han
det heller ikke), som for kontingentkassereren.
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3. ORGANISATORISK:
Organisatorisk set er klubben endnu ikke på plads. Der mangler fortsat personer til
vigtige poster. På generalforsamlingen sidste år var det bl.a. ikke muligt at finde en
formand for seniorafdelingen. Bestyrelsen fik mandat til at finde en. Det er lykkes at få Claes
Ockenholt til at påtage sig dette betydningsfulde hverv. Tak for det Claes. Du har allerede været
involveret i mange opgaver.
Desværre må bestyrelsen også i år konstatere, at den ikke har været i stand til at finde
bestyrelsesmedlemmer til de ledige poster, jf. pkt. 6 ”Valg af afdelingsbestyrelse”.
Kommer tilbage hertil under pkt. 6.
Klubhusets cafeteria – stedet, som skulle være det sociale samlingspunkt - stedet, hvor man efter
træning/kampe kunne samles og hygge sig over en vand/øl.
Desværre er dette ikke muligt, da der ikke kan skaffes mandskab til at holde cafeteriet åbent. Caféudvalget og bestyrelsen har forsøgt så at sige alt, for at få flere hænder hertil – forgæves. Har derfor
på sidste bestyrelsesmøde –desværre - set sig nødsaget til at tage den beslutning, at cafeteriet er
lukket alle hverdage og kun åbnet lørdage, og til dels søndage, når der er kampe på Skovvang
stadion. Det er dybt beklageligt, men desværre en realitet.
Derimod er det glædeligt, at der er kommet styr på bankoudvalget - herligt.
De 2 aktiviteter har hidtil givet gode indtægter til klubben, hvilket også fremgår af regnskabet.
Derfor er det også beklageligt, at klubben er nødsaget til at drosle ned på den ene.
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. Jeg har nævnt det tidligere, men det kan ikke gøres ofte nok.
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. Vil man nyde, skal man også være rede til at yde. Et område, der skal arbejdes på.
I 2008 har AFK for første gang haft ansat en sportschef, som primært skulle koordinerer det
sportslige arbejde i eliteafdelingen. Han har desværre et stort stykke hen ad vejen også været
nødsaget til at bruge ressourcer på noget administrativt, grundet at klubben langt ind i 2008 ingen
seniorudvalgsformand havde, og det er ikke godt nok. Alligevel er eliteafdelingen blevet styrket i
2008. I 2009 vil klubben også ansætte en talentchef, som skal tage sig af det sportslige i
ungdomsafdelingen, fra årgang U-13, da det er fra den årgang klubben, jf. klubben ”Grundholdning
og Målsætning” begynder differentiering af spillerne.
4. MØLLEMOSEGÅRDPROJEKTET:
Har man fulgt med i den lokale presse, har man også kunnet følge med i problematikkerne omkring
hele Møllemoseprojektet, herunder kunstgræsbaner. Efter mange møder, mange læserbreve,
overværelse af diverse byrådsmøder, besluttede byrådet endelig i oktober måned 2008, at der skulle
anlægges kunstgræsbaner i transportkorridoren – i første omgang 1 stk. Desværre har nogle beboer i
Møllemoseparken indgivet en klage til Naturklagenævnet vedr. lysforholdene. Naturklagenævnet
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har meddelt, at sagen har opsættende virkning. Det betyder, at Allerød Kommune
ikke kan foretage sig noget, før der foreligger en afgørelse. Naturklagenævnet har
meddelt kommunen, at det kan tage op til 8 måneder, d.v.s juni/juli 2009. Havde
man kunnet placere banerne indenfor lokalplanen, havde der ingen problemer været. Men skulle
man gøre dette, så ville det gå ud over eksisterende græsbaner, og det har såvel AIU som AFK sagt
nej til. Nu må vi vente til Naturklagenævnets afgørelse, og tage aktion herfra.
De få fodboldbaner AFK råder over bliver brugt meget, og dermed nedslidt. Derfor er det også
nødvendigt, at der finder en løbende vedligeholdelse sted. Gennem månedlige møder med
stadioninspektøren og kommunen har bestyrelsen hele året været hørt og kunnet komme med
forslag til vedligeholdelsen.
At det kan blive endnu bedre er der ingen tvivl om, men det er her vigtigt at pointere, at vi alle i
klubben skal være med til, og være stadionpersonalet behjælpelig med, at banerne nedslides mindst
muligt. Mangel på baner er desværre også medvirkende til, at alle hold ikke kan få alle deres
træningstider/-ønsker opfyldt. Det er beklageligt, men jeg håber alle har forståelse herfor.
Positivt er det, at kommunen nu endelig har fået købt noget mere jord (Borrings) til idrætsformål.
Nu mangler man kun at få købt det sidste jord, som ligger vest for søen.
Jeg har flere gange pointeret overfor kommunen, at omklædningsskurerne er midlertidige, og ved
midlertidigt forstår jeg ca. et års tid. Det har desværre ikke været kommunens opfattelse. AFK har
sammen med AIU og vægtløfterne fremsendt et nyt forslag til et træningshus, hvor såvel den
organiserede, som uorganiserede idræt kan have til huse. I november måned havde vi et møde med
kommunaldirektøren. Det var et møde, som gav et positivt indtryk. I december måned vedtog
byrådet en samlet plan for Møllemosens Idrætsanlæg. Den indeholder en langsigtet vision og
forslag af klubhus, stier og fodboldbaner. Der er således, såvel i 2010, som i 2011 foreløbigt afsat
kr. 12 mill. til dette formål. Spændende at følge denne proces. Også her er AIU, AFK med på
sidelinien, og følger projektet nøje.
5. MEDLEMSKAB AF HOVEDAFDELINGEN LILLERØD IDRÆTSFORENING:
AFK her hidtil og er stadigvæk medlem af Hovedafdelingen LIF. LIF er en paraplyorganisation,
som skulle varetage vores interesser. Men efter at AIU er kommet på banen, er det den organisation,
som er idrættens talerør overfor politiske organisationen m. fl. Vil komme tilbage hertil om lidt.
Hovedafdelingen LIF er i gang med at udarbejde nye vedtægter med nye formål. Disse vedtægter
omfatter ikke de enkelte underafdelinger, herunder AFK. Det betyder, at vi ikke mere er medlem af
LIF, hvilket jeg dog ikke vil beklage. Men det betyder også, at AFK skal have deres egen
vedtægter.
Kommer tilbage til under dagsordenen pkt. 5.
6. SAMARBEJDET MED ALLERØD IDRÆTS UNION (AIU):
AFK har hele året haft et godt samarbejde med AIU. Politisk har AIU støttet AFK hele vejen
igennem, og støtter også vores ønsker om antal baner på Møllemosen, som er11 stk. 11 mands
baner, heraf 1 opvisningsbane og 2 kunstgræsbaner, 4 stk. 7 mandsbaner og 2 stk. 5 mands baner.
AIU støtter naturligvis også op om, klubhus/træningscenter osv.
Som nævnt, er det AIU, som har den politiske indgangsvinkel til politikerne. Derfor er det også
bestyrelsens opfattelse, at der er her AFK skal gøre sin indflydelse gældende, hvorfor bestyrelsen
ønsker at melde AFK ind i AIU, og på sigt komme i AIU bestyrelse.
Skal anmode generalforsamlingen om at give bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre
hermed.
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7. SAMARBEJDE MED SKJOLD/BIRKERØD:
I efteråret har vi, på opfordring fra Birkerød, haft et møde, hvor vi drøftede et samarbejde de 2
klubber i mellem. Samarbejde skulle være på U-21, U-19 og U-17 plan. Der er mange spørgsmål,
som skal afklares, bl.a. hvad vil vi opnå med et samarbejde? hvilke fordele vil AFK kunne få ved et
sådan samarbejde? osv. Der er aftalt et nyt møde i januar 2009.
8. NYT LOGO TIL AFK:
Bestyrelsen har i hele 2008 arbejde med et nyt logo for AFK. Dette for at ”brande” AFK endnu
bedre. ”Det gamle logo” er et LIF logo, som grundlæggende tegner hele LIF organisationen. Denne
LIF organisation er vi om kort tid ikke medlem af mere, hvorfor det også, med det i mente, kunne
være en ide at få et nyt tidssvarende logo.
Der er blevet lagt meget arbejde i dette projekt – især af vores kasserer Peter Voergaard, og tak for
det Peter.
Der har været foretaget meningsundersøgelser på hjemmesiden, ved afslutningsfester osv. Der har
her i klubhuset været opstillet giner med T-shirts med påtrykt nyt logo. Tilkendegivelser vi har fået
har haft positivt vægt, men ikke overvældende. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi stiller
projektet lidt i bero. Ikke at vi ikke skal have et nyt logo, for det synes en enig bestyrelse vi skal.
Har drøftet, at det kunne være en ide, at det nye logo bliver implementeret i f.m. udflytning til
Idrætsanlægget Møllemosen.
Bestyrelsen har nedsat et ”Logo-udvalg”, som arbejder videre hermed.
9. AFK HJEMMESIDE:
Vores hjemmeside har været under udvikling i 2008. Bl.a. er alle vores sponsorer blevet promoveret
endnu bedre på hjemmesiden. Desværre har vi ikke være dygtige nok til at følge op på siden, få
diverse rettelser indført – her især navne/adresse på trænere/ledere m.fl. Det skal vi absolut blive
bedre til. Klubbens forretningsfører har påtaget sig at være koordinator herpå. Så jeg skal opfordre
alle til, at så snart der er nogle ændringer, så kontakt Palle Petersen.
”AFK`s Grundholdning og Målsætning (AFK`s G & M) ”, som faktisk er klubbens ”bibel”, er
under revision. Den reviderede udgave vil snarest blive udlagt på hjemmesiden.
Hjemmesiden skal ses som et stykke dynamisk værktøj, som hele tiden er under udvikling.
Der skal her lyde en stor tak til vores web-master Torben Krog og Rune Arn.
10. 2009: SITUATION SAMT VISIONER OG MÅL:
Har i denne beretning været inde på mange områder. Men skal jeg lige samle op på, hvad vi kan se
frem til i 2009, så ser jeg følgende:
Banemæssigt set, ser 2009 lysere ud end i 2008. Det ser ud til, at vi også i 2009 får lov til at beholde
bane 4 og 5 (Poppelvej). Der skulle gerne blive etableret én kunstgræsbaner i løbet af sommeren,
ligesom jeg håber, at man begynder på at etablere flere 11 mands baner på det sidst indkøbte jord.
Projekteringen af klubhus/træningscenter skulle gerne gå i gang i løbet af 2009. Med den sidste
beslutning i Allerød byråd kan vi måske endda håbe, at man også går i gang med at bygge det nye
træningscenter i 2009.
Sportsligt set vil der blive arbejdet videre på at få ”Den røde Tråd” til at virke gennem alle
afdelinger. Den ny oprettede talentchefstilling i klubben vil være et positivt aktiv hertil.
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AFK vil forsøge at få større indflydelse i AIU, ved evt. at melde klubben ind i
denne organisation.
AFK hjemmeside skal styrkes. Her er AFK forretningsfører koordinator. Brug ham.
På hvilke baner de enkelte afdelinger/hold skal spille/træne her i 2009, vil det nyetablerede
baneudvalg komme med en plan for. Som nævnt tidligere, så har klubben , med det antal baner, der
er til rådighed, ikke mulighed for at tilgodese alle ønsker.
Skal anmode forståelse herfor.
11. AFSLUTNING:
Lørdag den 27. september holdt klubben en afskedsreception for forretningsfører Preben Andersen.
Endnu engang tak til dig Preben for det store stykke arbejde du har lagt i klubben i godt 50 år.
Der skal også lyde en 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.
Økonomisk set har vi snart fået betalt den store gæld, som klubben desværre kom ud med i 2007.
Det kræver fortsat en stram, ansvarlig økonomisk styring samt, at vi alle er økonomiske bevidste.
Den positive udvikling skal fortsætte. Men det kræver, 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.
På bestyrelsens vegne
IVAN B. SKOV
formand
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