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BESTYRELSENS BERETNING 2011:
1. INDLEDNING:
Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status over året der gik. Bestyrelsens beretning vil, som
tidligere år, bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil
afdelingsformændene supplere med deres afdelingsberetninger.
2. ØKONOMI:
Som det fremgår af årsregnskabet kommer AFK i 2011 ud med et mindre underskud. Dette skyldes
bl.a. mindre indtægter end budgetteret fra et par sponsorer/bidragsydere, TV-midler samt
afskrivning af kontingenter.
Bestyrelsen vil naturligvis følge økonomien nøje i disse svære tider, og fortsat føre en stram
økonomistyring, hvilket kan medføre økonomiske indgreb i løbet af 2012 samt følger heraf.
Kassereren vil fremlægge regnskabet under pkt. 3.
Medlemsregistrering samt kontingentrestancer er stadigvæk nogle opgaver, som kræver mange
ressourcer. Nok er bestyrelsen kommet et skridt videre med disse opgaver, men jeg må konstatere,
at det fortsat ikke er godt nok. Som det fremgår af regnskabet er der et meget stort
kontingenttilgodehavende, som er aldeles uacceptabelt. Det burde være en selvfølge for alle, at det
koster at være medlem af en idrætsforening.
Bestyrelsen vil i 2012 styrke medlemsregistreringen samt iværksætte tiltag for at få restanterne til at
betale deres kontingent.
3. ORGANISATORISKE FORHOLD:
AFK er en stor organisation, og der kræves meget af de frivillige bestyrelsesmedlemmer. Der er
også i 2011 blevet arbejdet konstruktivt med pålagte opgaver. Men for at hjælpe bestyrelsen og nok
især nye bestyrelsesmedlemmer, samt styrke bestyrelsesarbejdet endnu mere, er der udarbejdet
”Grundlag for god ledelse i AFK”, som bl.a. omfatter ”God organisationsledelse” samt
”Adfærdskodeks for bestyrelsesarbejdet i AFK”.
Som bekendt er en af klubbens målsætninger, at klubben primært skal skabe og udvikle egne
spillere til klubbens elitehold. Det kræver dygtige trænere, som tager sig af det sportslige, samt
engagerede holdledere, som tager sig af det administrative. Med 60-70 hold drejer det sig om rigtig
mange personer. Afdelingslederne gør her et fantastisk stykke arbejde for at få kabalen til at gå op.
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.
Et af klubbens målsætninger er også, at klubbens hold skal have veluddannede trænere.
I NOV måned 2011 gennemførte Blovstrød IF et DBU trænerkursus BI. AFK deltog med 7 trænere
på dette kursus – et succesfuldt kursus, som fik økonomisk støtte fra Allerød Erhvervsklub.
Et godt initiativ fra Blovstrød IFs side. Lynge-Uggeløse IF påtænker at gennemføre et tilsvarende
trænerkursus i Lynge i efteråret 2012. AFK vil også have mulighed for at få trænere med på dette
kursus.
AFKs Netværk er kommet et godt stykke videre med at få gang i nogle projekter, både til gavn for
medlemmerne samt til styrkelse af økonomien i AFK. Netværket har i 2011 fået etableret et mobilt
cafeteria på Møllemosen, således der er mulighed for at købe kaffe, vand og sandwichs i f.m.
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aktiviteter derude. Netværket arbejde også med at få udgivet en AFK kalender for
2013, med OK-benzinkort samt meget mere.
Netværket kunne være det sted, hvor klubbens medlemmer/spillere samt forældre
meldte sig til, for herigennem at bidrage til, at kommunens unge (deres børn) får nogle gode
positive oplevelse i AFK.
Anna Toftegaard er forsat formand for AFK netværk. En stor tak til Anna og hele netværket for
deres engagement.
AFK har igen, som gennem alle årene, faktisk siden starten i 1973, stået for Allerød skolecup, som
hvert år gennemføres ultimo januar måned i Lillerød-Hallerne. Dette arrangement er blevet større
og større, og igen med rekordtilmelding i år. Næste år (2013) har skolecuppen 40 års jubilæum.
Tak til styregruppen, som igen i år har lagt et kæmpearbejde heri.
Der har i 2011 været afholdt 9 bestyrelsesmøder, 3 økonomiudvalgsmøder samt diverse
udvalgsmøder.
Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møder i divisionsforeningen samt møder i DBU, og
DBU Sjælland regi.
4. KLUBHUSETS CAFETERIA OG BANKOUDVALG:
AFK har heller ikke i 2011 haft ressourcer til at holde klubhuset åben udover til senior 1
hjemmekampe. Blovstrødløberne bruger klubhuset mere og mere, og det er godt, da det er med til at
skabe noget liv omkring klubhuset. Der er udarbejdet retningslinier for brug/lån af Skovvang
klubhus/cafeteria, ligesom der ligger en logbog i klubhuset, som alle brugere/lånere skal skrive sig
ind i. Retningslinierne beskriver bl.a., at klubhuset nu, udenfor turneringsperioderne, kan lånes til
medlemmers private arrangementer.
I foråret 2011 blev klubhuset malet indvendigt med nogle lyse farver. Klubben har også fået et helt
nyt ølskur i 2011, sponseret af Carlsberg. Hertil har AFKs old boys afdelingen sponseret en ny
gasgrill. Tak for det, og tak til de teams, som styrer ølskur/gasgrill m.m..
Også tak til, såvel formand Elin Petersen, som til hele Café-udvalget for en kæmpe indsats.
Bankoudvalget, med Jane Gringer som formand, har gennem hele året ydet en fantastisk indsats.
Banko har også i 2011 givet gode indtægter til klubben, hvilket fremgår af regnskabet.
Tak til hele bankoudvalget for deres store indsats onsdag efter onsdag.
5. FACILITETER:
Med lokalplan 2-310 ”Klubhus på Møllemosegård” er man nu kommet et stort skridt videre med at
få bygget det længe ønsket klubhus. Udbudsproceduren vedrørende klubhuset er sat i gang, og
byggeriet forventes sat i gang omkring august 2012. Desværre ser det ikke ud til, at vi, i første
omgang, kan få det klubhus, som vi ønsker, og som dækker klubbens behov. Den nuværende
beslutning med et klubhus på 1000 m2, med kun 8 omklædningsrum, dækker slet ikke klubbens
behov. AIU og AFK har gjort kommunen opmærksom på dette problem.
For at skabe liv i og omkring klubhuset har vi foreslået kommunen, at klubhuset, i de ”fodboldfrie”
tider fra kl. ca. 0800 til ca. 1500 om dagen bruges til andre formål end fodbold. Det kunne være til
uddannelse, kursusvirksomhed, til institutioner, idræts SFO m.m.
Der er nedsat et klubhusudvalg, bestående af Peter Voergaard, Henrik Greve, Ole Chr. Larsen og
undertegnede. Udvalget har den 15. december 2011 været med på et studietur (sammen med
kommunen) til Frederiksværk og Roskilde, for at få inspiration, og råd til byggeriet. Udvalget har i
den forbindelse udarbejdet et notat, som er fremsendt til kommunen og det rådgivende
ingeniørfirma. I dette notat, som ikke er udtømmende, er klubbens ønsker og behov beskrevet,
ligesom ovennævnte forhold m.h.t. til brug at klubhuset i dagtimerne er beskrevet.
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AFK har naturligvis anmodet om at være med, og blive inddraget, under hele
projektet.
Kommunen har også besluttet at sætte gang i etablering af kunstgræsbaner og
naturgræsbaner i Allerød kommune. Desværre får AFK ikke en kunstgræsbane mere på
Møllemosen lige nu. Til gengæld bliver der anlagt en, såvel i Blovstrød, som i Lynge. 3
kunstgræsbaner i kommunen skulle nok kunne dække klubbernes behov indtil AFK får en mere. Til
gengæld vil kommunen gå i gang med at etablere 3 stk. naturgræsbaner i transportkorridoren her i
2012. Flere baner kræver, som nævnt, også flere omklædningsrum.
Men de 7 stk. 11 mandsbaner på Møllemosen er ikke nok. Klubbens behov er opgjort til at være på i
alt 10 stk. 11 mandsbaner (heri medregnet kunstgræsbaner) samt et antal 7 mands og 5 mands
baner.
Indtil videre, og forhåbentlig indtil vi har det nødvendige antal baner på Møllemosen, vil AFKs
opvisningsbane fortsat være Skovvang stadion, ligesom bane 2 og 3 på Skovvang også vil blive
benyttet af AFK.
Bestyrelsen vil naturligvis arbejde på at finde andre banemuligheder i kommunen, således klubbens
ca.1200 medlemmers behov kan blive dækket. Der ligger muligheder på Gymnasiebanen, Engholm
skolebane samt Blovstrøds skolebane
Bane 4 og 5 på Poppelvej er nu definitivt nedlagt.
Der er fortsat intet lys på strækningen fra omklædningsskurene på Møllemosen til kunstgræsbanen.
Det gør transporten, især for cyklister og fodgængere, dette stykke vej, i den mørke vintertid, meget
farlig, hvilket er blevet påpeget overfor kommunen op til flere gange.
De få fodboldbaner, AFK råder over pt., bliver brugt meget, hvilket betyder, at nedslidningen er
stor.
Alle i AFK kan medvirke til, at forholdene forbedres, til at nedslidningen på banerne mindskes. Det
kan vi bl.a. gøre ved at være stadionpersonalet behjælpelig, og være lydhøre overfor deres
anvisninger. Kommunikation er her, ligesom på mange andre områder, en væsentlig faktor.
Mangel på baner har også medvirket, at alle hold ikke kan få alle deres træningstider/-ønsker
opfyldt. Det er beklageligt, men fakta, og jeg håber at alle har forståelse herfor. Hold må være
indstillet på at skulle træne/spille kampe på kunstgræsbanen, også i sommerhalvåret.
Baneudvalget, med Brian Falk som primus motor, gør her en kæmpe indsats for at få kabalen til at
gå op – en opgave, som næsten er umulig.
I den forbindelse skal nævnes, at DBU nu har givet grønt lys for, at samtlige turneringskampe i
Danmark kan afvikles på kunstgræs. Et forhold, som skal med i klubbens overvejelser, når den nye
opvisningsbane på Møllemosen skal etableres.
6. FODBOLDSKOLER:
I 2011 har AFK gennemført to fodboldskoler, begge i DGI regi og med Martin Jensen som
skoleleder. De blev gennemført på Møllemoseanlægget i uge 31. En stor tak til Martin for det store
arbejde.
Begge skoler blev gennemført med stor succes. AFK vil igen i 2012 være vært for, og gennemføre
én til to fodboldskoler.
For at undgå kommunikationsproblemer har AFK nedsat et ”skoleudvalg”, som skal have kontakten
til skoleudbyderne, til stadioninspektøren samt være logistisk tovholder.
7. SAMARBEJDET MED ALLERØD IDRÆTS UNION (AIU):
AFK har hele året haft et godt samarbejde med AIU. I forbindelse med projekt Møllemosegård har
AIU været AFK en god støtte hele vejen igennem.
Undertegnede sidder i AIUs bestyrelse. Har her deltager i 6 bestyrelsesmøder.
3

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

8. SAMARBEJDE MED FCN:
AFK har fortsat en samarbejdsaftale med FCN.
Den nuværende aftale indebærer bl.a. følgende tilbud til AFK
- Gæsteoptræden fra FCNs trænerteam, hvor træningspas afvikles i AFKs regi, såfremt
datoerne er samstemmende mellem klubberne.
- AFK modtager op til fire frikort til alle FCNs hjemmekampe.
- Alle klubbens ungdomsmedlemmer (op til 17 år) kan få udstedt specielle sæsonkort til alle
FCNs hjemmekampe. (Kan være begrænsninger til FCK og Brøndbys kampe).
AFK forpligter sig til at være loyal overfor samarbejdsaftalens indhold, her bl.a. at anbefale FCN
som en oplagt mulighed for talenter, der ønsker at prøve sig på højeste plan.
9. HÆDERSBEVISNINGER
Teamchef/senior 1 Henrik Greve modtog AFKs lederpris 2011, og ungdomstræner Egil Færgemann
fra ungdom yngst modtog ungdomstrænerprisen.
10. AFKs HJEMMESIDE:
Klubbens hjemmeside har i 2011 været under udvikling. Rune Arn har overtaget web-master
funktionen og AFK har nu en hjemmeside, som både er mere overskuelig, mere oplysende og
brugervenlig. Hjemmesiden er et stykke dynamisk værktøj, hvorfor det også er vigtigt at følge op på
siden, få diverse rettelser indført – her især navne/adresser på trænere/ledere m.fl. Jeg skal derfor
opfordrer alle til at være behjælpelige hermed.
En stor tak til klubbens afgåede web-master Torben Krog samt til Rune Arn for det store stykke
arbejde, der er udført i 2011.
11. AFSLUTNING:
Afslutningsvis skal nævnes, at AIU og AFK fortsat vil være med på sidelinien ved projekteringen
af klubhus/træningscenter på Møllemosen.
Sportsligt set skal der arbejdes videre på at få ”Den blå Tråd” til at virke gennem alle afdelinger.
Klubben har i 2011 ansat en sportslig leder i ungdom ældst, som skal være behjælpelig hermed samt
hjælpe de ældste spillere med at få en glidende overgang til seniorafdelingen.
Tak til alle officials og hjælpere, til stadionpersonalet 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.
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. 2012 bliver et spændende år.
AFK er en værdifuld klub – en klub, som vi alle skal passe godt på.
HUSK, at vi alle som udgangspunkt skal tænke ”Hvad kan jeg gøre for klubben AFK” og ikke kun
for mig selv, eller eget hold.
Jeg ønsker klubben og alle et godt 2012.
På bestyrelsens vegne
IVAN B. SKOV
Formand
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