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AFK’s ÅRSBERETNING 2013:
1. INDLEDNING:
Indledningsvis vil jeg nævne, at dette bliver min sidste beretning som formand for Allerød Fodbold Klub,
da jeg har besluttet at træde tilbage ved denne generalforsamling.
Beretningen vil, som tidligere år, bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter
vil afdelingsformændene evt. supplere med deres beretninger.
2. ØKONOMI:
Klubben har efterhånden fået ryddet op i medlemskaberne, fået slettet medlemmer, som reelt ikke havde
spillet fodbold i AFK i længere tid, men var registreret. En opgave, som har været krævende, men en
opgave, som var bydende nødvendig.
Klubbens redegørelse til Allerød kommune, hvor der bl.a. skulle gøres rede for, hvad det beløb, som
klubben fik fra Allerødsordningen blev brugt til, er tilendebragt. Kommunen har modtaget de ønskede
oplysninger, og revisionen er afsluttet. Allerød kommune har udtrykt tilfredshed med redegørelsen.
Bestyrelsen har hele året ført en stram økonomistyring. I budget 2013 havde man været for optimistisk
m.h.t. til kontingentindtægter, og det har været nødvendigt med en nedjustering af budgettet. Klubben
kommer dog ud med et plus på bundlinien. Som det vil fremgå af budget 2014 har bestyrelsen været
mere forsigtig/realistisk med posten kontingentindtægter.
Kassereren vil fremlægge regnskabet under pkt. 3.
Som nævnt, så har medlemsregistrering samt kontingentrestancer krævet rigtig mange ressourcer. Vi er
nu ved at være kommet til bunds i dette arbejde. Fremadrettet vil klubben være meget mere fokuseret på
dette område. Vi skal fastholde det lave restanceniveau. Skal opfordre alle til at være behjælpelig med, at
ind- og udmeldelser bliver registreret ved forretningsføreren. Det er ikke nok, at man bare udmelder sig til
en træner/leder. Det SKAL ske til forretningsføreren efter de givne retningslinier.
Tak til forretningsføreren for hans vedholdende indsats.
3. ORGANISATORISKE FORHOLD:
AFK er en stor organisation, hvor der kræves meget af de frivillige ledere/bestyrelsesmedlemmer for at
organisationen er velfungerende.
Det er vigtigt, at hele bestyrelsen/klubben trækker på samme hammel, og arbejder mod samme mål.
”Grundlag for god ledelse i AFK”, som bl.a. omfatter ”God organisationsledelse” samt ”Adfærdskodeks
for bestyrelsesarbejdet i AFK” er værktøjer, som bestyrelsen arbejder efter. Dokumenterne ligger på
klubbens hjemmeside.
Sportsligt set skal der arbejdes videre på at få ”Den blå Tråd” til at virke gennem alle afdelinger. En
arbejdsgruppe i ungdom yngst har udarbejdet/revideret retningslinier for fodboldspillet i denne afdeling.
Den er blevet godt modtaget i afdelingen. Fremadrettet vil bestyrelsen arbejde på, at disse retningslinier
tilpasses og implementeres i de andre afdelinger i AFK.
Stor tak til arbejdsgruppen.
Disse retningslinier, ligesom hele AFKs ”Målsætning og Grundholdning” er værktøjer, som er
dynamiske, og som tilstræbes tilpasset løbende.
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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 70-75 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 spillerne vil få endnu større positive oplevelser af at spille fodbold i AFK.
Nogle af klubbens senior 1 spillere har i løbet af året nogle gange trænet og inspireret trænere/spillere i
ungdomsafdelingen.
Klubben har den målsætning, at klubbens hold skal have veluddannede trænere.
Som tiltag til at kunne opfylde denne målsætning, påregner klubben, at så snart anlægget/alle banerne i
Allerød Idrætspark er klar til brug, at gennemføre DBU trænerkurser, hvor kommunens fodboldtrænere
kan få træneruddannelser og dygtiggøre sig.
AFKs Netværk er pt. sat på ”stand by”, men ikke lagt i mølposen. AFKs netværk kunne måske være en
mulighed for, at bestyrelsen og klubbens medlemmer kunne komme tættere på hinanden. Har nogen
forslag til, hvordan netværket ønskes benyttet, er man velkommen til at sende ideer ind til bestyrelsen.
Det mobile cafeteria i Allerød Idrætspark har også fungeret perfekt i 2013. Det er nu, efter at Parkcafeen i
det nye klubhus er åbnet, nedlagt. Tak til Anette og Charlotte.
AFK har forsat et samarbejde med OK benzin. Således havde vi en OK-stand i f.m. aktiv fritid den 31.
august, hvor der blev udleveret et tilfredsstillende antal benzin- og energikort. En stor tak til klubbens
kontaktmand til OK, Ove Damgaard.
Husk, at det ikke er nok at udlevere disse kort. De udleverede kort skal også benyttes, for ellers blive de
ikke registreret, og klubben får ingen sponsorindtægt herfra.
Vi vil igen forsøge med en OK-stand i f.m. aktiv fritid 2014 ultimo august måned på M.D. Madsensvej.
Igen med Ove Damgaard som primus motor.
Anna Toftegaard er forsat formand for AFK netværk. En stor tak til Anna for hendes indsats i 2013.
Allerød Skolecup blev igen gennemført i januar måned i Lillerødhallerne, og igen med ledere og trænere
fra AFK som arrangører. Tak til styregruppen, som igen i år har lagt et kæmpearbejde heri.
I år (2014) kunne Allerød Skolecup fejre 40 års jubilæum - Tillykke.
Der har i 2013 været afholdt 10 bestyrelsesmøder, 4 økonomiudvalgsmøder samt diverse udvalgsmøder.
Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møder i DBU, DBU Sjælland samt DGI.
Ved Allerød Erhvervsklubs (AEK) generalforsamling trådte undertegnede ud af AEKs bestyrelse, da jeg,
efter at AEK havde ændret deres vedtægter, i sager vedr. tildeling af støtte til diverse foreninger i
kommunen var inhabil.
4. KLUBHUSETS CAFETERIA (SKOVVANG) OG BANKOUDVALG:
AFK har heller ikke i 2013 haft ressourcer til at holde klubhuset åben udover til senior 1 hjemmekampe.
AFK’s forpagtningsaftale ophørte pr. 1. oktober, og er overtaget af Blovstrødsløberne (BL). Så længe
AFK har aktiviteter på Skovvang, vil klubben have et samarbejde med BL.
Tak til Elin Petersen og hele Café-udvalget i 2013. Elin sidder fortsat i Skovvang stadions Café-udvalg.
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Selv efter udflytning til Allerød Idrætspark til efteråret, vil AFK desværre nok fortsat være nødsaget til
også fremover at skulle afvikle turneringskampe på Skovvang stadion, og hvor AFK skal have adgang til
klubhusets cafeteria samt nødvendige omklædningsfaciliteter m.m. Forhold, som kommunen er bekendt
med.
Klubben vil fortsat have en repræsentant i Skovvang stadionudvalgs bestyrelse.
Bankoudvalget, med Jane som formand, og Pia som kasserer, har igen i 2013 ydet en outstanding indsats.
Banko har også i 2013 indspillet store indtægter til klubben, hvilket fremgår af regnskabet.
Bankoudvalget har indkøbt nyt udstyr, som letter arbejde for udvalget en del. Men der er hver onsdag
fortsat brug for hjælp/støtte fra klubbens medlemmer.
Tak til hele bankoudvalget for deres store indsats onsdag efter onsdag.
5. ALLERØD IDRÆTSPARK M.M.:
Den 6. september 2013 blev klubhuset i Allerød Idrætspark indviet. Det var en stor dag. AFK har fået et
unikt klubhus. Det har krævet mange ressourcer, men det har været alle kampene værd, når vi ser
resultatet. Klubben har fået et fantastisk klubhus/idrætsanlæg, hvor klubbens medlemmer nu kan samles
under hyggelige former. Et ønske, som klubben har haft i mange, mange år. Køkkenet blev desværre ikke
et produktionskøkken, som klubben havde ønsket sig, da vi ellers frygtede, at det ville blive vanskeligt at
finde en forpagter. Det var derfor en lettelse, da kommunen meddelte, at der var skrevet kontrakt med en
forpagter. Det er uhyre vigtigt, at der er åbent i cafeteriet ”Parkcafeen”, når der er brugere på området.
Vigtige variabler i en sund fodboldklub er, samvær, fællesskab og klubmiljø. Vi må håbe på, at
Parkcafeen vil fungere tilfredsstillende for klubbens medlemmer fremadrettet.
Klubbens ledere/trænere har nu en opgave med at få spillerne/forældre m.fl. til at benytte Parkcafeen efter
endt træning/kampe. Det er en af forudsætningerne for, at cafeen kan overleve.
Der er problemer med omklædningsrummene, hvor vandet bl.a. løber ud i selve omklædningsrummet
(forkert fald), ligesom der er problemer med akustikken. Udfordringer, som kommunen har lovet at få
løst. Disse udfordringer er ikke blevet mindre efter, at entreprenørfirmaet Jönsson er gået konkurs.
I f.m. indvielsen fik AFK flere gaver, bl.a. et billede af Det Nye Allerød. Der skal findes et passende sted
til dette billede. I det hele taget ligger der en opgave for AFKs kommende bestyrelse i at få fyldt
rammerne ud i det nye klubhus. I dette arbejde skal man være meget opmærksomme på, at klubhuset
smukke struktur ikke ødelægges.
For at skabe liv i og omkring klubhuset har bestyrelsen 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, møder, til institutioner, idræts SFO m.m.
Det nedsatte klubhusudvalg har gennem året løbende haft kontakt med kommunen, det rådgivende
ingeniørfirma m.fl..
De månedlige møder mellem kommunen og AFK har været et stort aktiv i løsning af de mange
problemer/opgaver, hvoraf der dog fortsat er nogle udestående.
Det er ikke lykkes for AFK at overbevise kommunen om, at klubben har brug for en kunstgræsbane mere.
Klubben har fået enkelte træningsslots i Blovstrød og Lynge. Men skal AFKs træningsbehov dækkes i
vinterperioden, er der absolut brug for en kunstgræsbane mere.
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I dag er der rigtig mange fodboldhold, som træner og spiller turneringskampe hele året rundt. Det gjorde
man ikke for ganske få år siden. I sommerhalvåret har klubberne de mange græsbaner til at afvikle alle
disse træningsslots/kampe på. Men i vinterhalvåret skal de mange træningsslots samt turneringskampe nu
presser sammen på kommunens 3 kunstgræsbaner.
Derudover er det nu kun de alleryngste årgange i AFK, som har haltid.
I Lillerødhallerne bliver der ikke sat bander op. Kommunen vil godt sætte banderne op, men ikke tag dem
ned. Det er utilfredsstillende, da indefodbold er et spil, hvor bandespillet er en væsentlig del af spillet.
Kommunen mener, at klubben selv skal tage banderne ned. Det kan de små piger ganske simpelt ikke. Og
hvad med forsikringsspørgsmålet, hvis nogen kommer til skade. AFK har flere gange skriftligt bedt
kommunen om at få bander i Lillerødhallerne – pt. uden resultat.
Alle disse forhold taget i betragtning, skal man ikke være det store matematiske geni for at se, at det
hænger ganske simpelt ikke sammen.
AFK skal endnu engang opfordre kommunen til, at der etableres en kunstgræsbane på den planlagte bane
ved siden af den nuværende kunstgræsbane. Det er sund fornuft og give mening at investere i en
kunstgræsbane der og nu, hvor man er i gang med at etablere fodboldanlægget færdigt på Allerød
Idrætspark. Og så vil det afhjælpe AFKs behov nu og fremadrettet.
Klubben har her i januar måned sendt en skrivelse til Kultur- og Idrætsudvalget i Allerød kommune, hvor
vi gør opmærksom på klubbens frustrationer og store behov for en kunstgræsbane mere.
Til efteråret vil de fire planlagte 11 mandsbaner være klar til brug. Anlægget vil herefter have 8 stk. 11
mandsbaner. Det lyder af meget, men 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.
Som det fremgår, er det ingen hemmelighed, at mangel på baner har medvirket, at alle hold ikke kan få
alle deres træningstider/-ønsker opfyldt. Det er beklageligt og giver mange frustrationer blandt ledere og
trænere, men det er fakta, som vi desværre bliver nødsaget at forholde os til.
Baneudvalget, med forretningsføreren som formand, gør her en kæmpe indsats for at få kabalen til at gå
op. For at få den maksimale udnyttelse af kommunens 3 kunstgræsbaner, vil kommunen foretage en
analyse af belægningsgraden af banerne samt udarbejde en plan for spilleregler/retningslinier i f.m.
udarbejdelse af en fordelingsnøgle på de 3 baner - en nøgle, som tager hensyn til klubbernes behov,
herunder såvel elite, som bredde. I den forbindelse må nogle af klubbens hold/medlemmer være indstillet
på, at man, i vinterhalvåret, skal træne/spille kampe, såvel i Blovstrød, som i Lynge.
Fremadrettet vil bestyrelsen, sammen med kommunen, arbejde på, at fordelingsnøglen bliver udarbejdet i
god tid før brug, og at den bliver kommunikeret ud til klubbens medlemmer, bl.a. gennem hjemmesiden.
For at bedre kommunikationen har bestyrelsen drøftet mulighed for kvartalvise, eller halvårlige
dialogmøder mellem ledere/trænere og bestyrelsen.
Det siger sig selv, at 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.
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Der skal ikke herske tvivl om, at klubben er meget tilfreds med de nye faciliteter i Allerød Idrætspark,
men klubben frygter, at det manglende banebehov vil medføre, at AFK også i fremtiden bliver nødsaget
til at spille fodbold på Skovvang, og således ikke får samlet hele klubben et sted, som var ønsket og
målet.
Der er nedsat et brugerudvalg for Allerød Idrætspark, hvor AFK er repræsenteret med to medlemmer
samt forretningsføreren.
Der skal udarbejdes et ordensreglement for Allerød Idrætspark. AFK har påtaget sig at udarbejde et
forslag hertil.
Når hele anlægget er færdigt til efteråret 2014 er det AFKs hensigt, at der skal foretages en sportslig
indvielse.
Kommunen har implementeret et nyt nøglesystem til alle kommunens idrætsanlæg. Et system, som endnu
ikke fungerer optimalt, og til tider har været en kilde til en del frustrationen blandt brugerne.
6. FODBOLDSKOLER:
I 2013 har AFK gennemført to fodboldskoler, begge i DGI regi og med de to 1. holdspillere, tvillingerne
Simon og Christian Hansen som skoleledere for den store fodboldskole. Ledere/trænere fra årgang 2005
varetog minifodboldskolen. De blev gennemført i Allerød Idrætspark i uge 32 og med stor succes. En stor
tak til alle, som var med til at gennemføre disse fodboldskoler.
AFK vil igen i 2014 være vært for, og gennemføre to fodboldskoler i uge 32 i DGI regi.
DBU Sjælland har henvendt sig og forespurgt om ikke det var en ide, at gennemføre fodboldskolerne
under DBU. Noget, som den nye bestyrelse vil drøfte og tage stilling til.
7. DBU SJÆLLAND:
I forbindelse med DBU Sjællands delegeretmøde den 11. januar 2014 meddelte DBU Sjællands
bestyrelsen, at man i december 2013 havde besluttet at genindføre resultatformidling for U-10 til U-12.
Der var flere vedtægtsændringer. Bl.a. blev det besluttet at ændre vedtægterne vedr. protester, således, at
det kun er sagens parter, som kan indgive protester. Sagens parter er kampens to klubber.
DBU Sjælland fremlagde forslag til nye spilleformer og banestørrelser:
ÅRGANGE:
U-5, U-6 og U-7
U-8, U-9 og U-10
U-11, U-12 og U-13
U-14 og opefter

SPILLEFORM:
3v3
5v5
8v8
11 v 11

BANESTØRRELSE:
13 x 21 m
30 x 40 m
52,5 x 68 m (½ bane)
68 x 105 m

De delegerede pålagde DBU Sjællands bestyrelse at arbejde videre med forslaget. Man påregner at
implementere ændringerne senest 1. januar 2015.
DBU Sjælland optager nu også Futsalklubber og Fodboldfitnessklubber.
DBU Sjælland valgte ny formand. Det blev Ole Jacobsen fra Helsinge.
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8. SAMARBEJDET MED ALLERØD IDRÆTS UNION (AIU):
AFK har hele året haft et godt samarbejde med AIU. I forbindelse med projekt Allerød Idrætspark har
AIU også i 2013 været AFK en god støtte hele vejen igennem.
Undertegnede sidder i AIUs bestyrelse. Har her deltager i 6 bestyrelsesmøder, visionsmøder m.m.
9. SAMARBEJDE MED FCN:
AFK har fortsat en samarbejdsaftale med FCN.
Der er ikke ændret ved den nuværende aftale, som bl.a. indeholder følgende tilbud til AFK
Gæsteoptræden fra FCNs trænerteam, hvor træningspas afvikles i AFKs regi, såfremt datoerne er
samstemmende mellem klubberne.
- AFK modtager 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.
2-3 superligaspillere besøgte fodboldskolen, hvilket gjorde stor lykke blandt de unge spillere.
Det er ikke tilfredsstillende, at unge spiller helt ned til U-10/U-11 bliver kontaktet af højere rangerende
klubber for at få dem til at skifte klub. Det er absolut for tidligt at fjerne disse unge spillere fra trygge
forhold, hvor de er sammen med skole- og fodboldkammerater. Det er min absolutte overbevisning, at
ungdomsspillere trives og udvikles bedst i moderklubben, i hvert fald indtil U-15.
At højere rangerende klubber (især superligaklubber) er interesseret i at få spillerne tilknyttet før U-12 er
måske forståeligt, da de så slipper for at betale transfer, såfremt en spiller skulle blive solgt. De ”små”
klubber får hermed ikke en øre for det store arbejde klubben har udført med de pågældende spillere, lige
fra de indmeldte sig i klubben – som regel som 5 årige.
Det er forhold, som DBU bør se på.
10. HÆDERSBEVISNINGER
Ved AFKs lederfest den 16. november modtog Kenneth Rasmussen AFKs lederpris 2013, og
ungdomstræner Jan Jacobsen modtog ungdomstrænerprisen.
Undertegnede blev – forsinket – nu også udnævnt til æresmedlem i klubbens old boys afdeling.
11. AFKs HJEMMESIDE:
Klubbens web-master Rune Arn tilpasser/udvikler hjemmesiden løbende. AFK har nu en rigtig god
hjemmeside, som er 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 opfordrer alle til at være behjælpelige hermed.
12. AFSLUTNING:
Som nævnt, så har jeg besluttet at stoppe som formand for AFK. Jeg har været formand i godt 7 år (Blev
formand midt i en valgperiode i marts 2007). Det har været en utrolig spændende periode, med mange
udfordringer og opgaver. Især opgaverne med at få kunstgræsbanen og det nye klubhus/idrætsanlæg op at
stå, har krævet mange ressourcer. Men det har været alle kampene værd, når vi i dag set resultatet. Og jeg
må indrømme, at jeg er stolt at disse projekter. Med det store kunstgræsbehov klubben har, må kampen
om at få kunstgræsbane nr. to nødvendigvis fortsætte.
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Jeg er sikker på, at det er det rigtige valg, og det rigtige tidspunkt at stoppe på. Og jeg kan love, at jeg
ingen problemer får med at bruge min pensionisttid i fremtiden.
Klubben får en formand, som er klar/klædt på til at tackle de mange udfordringer/opgaver, som ligger
forude. Hertil får han også en aktiv og dygtig engageret bestyrelse, som bakker ham op. Det håber jeg
også, at I er villige til.
Tak til alle, tak til min bestyrelse for et utroligt godt samarbejde gennem alle årene.
Tak til alle sponsorer, Allerød Erhvervsklub, til officials, ledere/trænere og hjælpere, til kommunen og
stadionpersonalet m.fl. Uden jeres støtte og hjælp var klubben slet ikke der, hvor vi er i dag.
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. I det arbejde er det nødvendigt, at dialogen mellem bestyrelsen og klubbens medlemmer bliver
endnu bedre.
2014 bliver et meget spændende år med mange udfordringer.
AFK er en værdifuld klub – en klub, som vi alle skal passe godt på.
Der er intet over eller ved siden af AFK.
På bestyrelsens vegne
IVAN B. SKOV
Formand
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