ÅRSBERETNING
Indledningsvis vil jeg sige, at mit første år som formand for AFK har været utrolig spændende og
travlt med mange nye og uforudsete, men også lærerige opgaver. Opgaver, som hele bestyrelsen
og alle vores frivillige hjælpere har gjort et stort stykke arbejde for at klare til glæde for hele AFK.
2014 har således virkelig været et år med flere markante begivenheder, som jeg vil komme ind på
lidt senere, men overordnet set har det været et flot sportsligt år med mange flotte resultater. Det
vil udvalgsformændene også komme nærmere ind på i deres beretning.
ØKONOMI:
AFK’s økonomi er sund og god, hvilket vores regnskab, som fremlægges lige om lidt, også viser.
Her skal der også lyde en stor tak til vores trofaste sponsorer samt til Allerød Erhvervsklub.
Forretningsføreren og kassereren yder stadig et stort arbejde for, at vores medlemsregistrering er
intakt, og at vores restance niveau forbliver lavt.
2014 var også året, hvor vi skiftede bank. Efter mange år hos Jyske Bank valgte vi at flytte til
Handelsbanken (Mads Heidemann), som er AFK sponsor, og Mads er også jævnligt at finde ved
grillen til senior 1 kampene samt på vagt i cafèen. Dertil kommer, at Handelsbanken også har
nogle gode bankprodukter, så vi vurderede, at det var oplagt at skifte nu.
ORGANISATORISKE FORHOLD, SPORTSLIGE BETRAGTNINGER - OG DEN FRIVILLIGE INDSATS.
Det var også året, hvor vi fik samlet vores klub i Allerød Idrætspark efter mange år, hvor vi tidligere
har været splittet op på Skovvang Stadion og diverse skolebaner. Et lidt vemodigt farvel til
Skovvang med mange gamle og gode minder, men så sandelig også et STORT goddag til Allerød
Idrætspark, hvor der venter os mange gode og spændende år.
Allerød Idrætspark blev indviet med et flot arrangement d. 13.9. med masser af fodboldkampe,
sjove events for de yngste, traktement for vore sponsorer, politikere, naboklubber, DBU Sjælland
og mange flere. Derudover flot grill arrangement og diskotek for alle vore medlemmer om
aftenen. Her skal alle frivillige have tak for deres store indsats. I det hele taget en fantastisk AFK
dag.
Forpagteren af Cafeen i Allerød Idrætspark valgte at stoppe med udgang af juli måned. Det
lykkedes AFK at få sammensat en styregruppe og en stor gruppe personer til at tage vagter og
dermed selv overtage forpagtningen. En stor opgave, som lige kom snigende, men som mange
frivillige løftede til UG.

Der er nu åbent alle dage i ugen undtagen fredag, når der er træning og kamp, og vi har fået givet
vores klubliv et ordentligt spark bagi, hvor vi selv fastsætter fornuftige klub priser og selv kan
disponere over lokalerne og afholde arrangementer som Champions League aftener, fælles hold
spisninger m.m. Jeg vil her opfordre alle trænere og holdledere til at bruge cafeen til endnu flere
arrangementer, cafe styregruppen er gerne behjælpelig. En meget stor tak for stort og engageret
arbejde skal lyde til styregruppen, og alle som er med på vagtordningen.
AFK har i sæsonen 2014 valgt et nyt koncept for herre senior 1 & 2. En trup på ca. 32 mand træner
nu sammen for at opnå større samhørighed, større konkurrence og dermed højnet kvalitet for
begge hold.
Der er opgraderet på trænersiden også i håb om at få vores 2. hold til at fungere optimalt, hvilket
har været meget svært i de senere sæsoner. Det er lykkedes over al forventning med super
arbejde fra hele træner staben.
Det var også året, hvor vi måtte sige farvel til Martin Jensen, som valgte at stoppe efter mange år.
Først i ungdomsafdelingen og senere som træner for senior 1. Stor tak til Martin for hans indsats.
Ny træner pr. 1.1.2015 blev Dennis Foss, som tidligere har spillet og trænet på højeste niveau i
Lyngby Boldklub. Vi tror på, at Dennis er den træner type, som AFK har brug for til at bringe AFK og
alle vores unge spillere et skridt videre.
Lørdag d. 15.11. afholdte vi AFK’s årlige leder afslutning med næsten 80 deltagere. En helt
igennem dejlig aften med højt humør i vores fine rammer i Allerød Idrætspark.
Som noget nyt blev der for første gang uddelt en AFK’s initiativ pris som gik til Esben Duus, som
har startet børnefodbold for de 3-5 årige op. ’Årets Ungdomstrænerpris’ gik fortjent til
Muhammed Keskin, og ’Årets Lederpris’ ligeledes meget fortjent til Fini Tiedt. Stort tillykke til jer.
Bankobanden (nu Bankosupport), har endnu engang ydet et kæmpe arbejde - med Jane i spidsen
har man igen overgået sig selv og lavet et flot regnskab med et stort og værdifuldt beløb til AFK.
AFK har stillet med Keskins U15 hold til at hjælpe med op- og nedtagning af borde hver onsdag,
flere til at ”hjælpe på gulvet”, og flere har hjulpet med at råbe op. Stor tak til Bankobanden!
Allerød Erhvervsklub har også endnu engang ydet et stort bidrag til AFK, og der skal lyde en stor
tak til Bjarni & Co. Uden jeres bidrag var AFK ikke, hvor vi er i dag.
AFK’s hjemmeside styres stadig med sikker hånd af Rune Arn, og der skal også lyde en stor tak for
altid at være servicemindet og hurtig til at opdatere til glæde for alle AFK medlemmer.
Rune har også været med bag opstarten af #afklive m.m. Rune har også designet vores nye
bordfodbold med en masse af vore hashtags og AFK logo.

FODBOLDSKOLER OG VISIONER:
I 2014 har AFK gennemført to fodboldskoler, begge i DGI regi og med de to førsteholdsspillere,
tvillingerne Simon og Christian Hansen, som skoleledere for den store fodboldskole. De blev
gennemført i Allerød Idrætspark og med stor succes. En stor tak til alle, som var med til at
gennemføre disse fodboldskoler.
AFK vil igen i 2015 være vært for (og gennemføre) to fodboldskoler i uge 32 i DGI regi.
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.
Disse ungdomsinitiativer er også et meget godt udtryk for visionen om sportslig fremgang for
senior 1+2 og de øvrige elitehold, men at prioriteten bestemt også er fortsat at have en stor
ungdomsafdeling, der også udfylder en social funktion i kommunen og er til gavn og glæde for
rigtig mange mennesker.
-Til sidst vil jeg opfordre os alle til at fortsætte med den gode positive indstilling. Selvfølgelig vil vi
alle gerne have, at vores baner, vores klubhus og alle andre ting er fejlfrie og perfekt. Men i stedet
for at bruge tid på at ærgre os over de små fejl og mangler, så lad os sammen fokusere på de store
og mange positive ting i vores klub og på vores anlæg Allerød Idrætspark, som stadig beundres af
andre klubber, når de besøger Allerød Idrætspark. Lad os bevare vores gode samarbejde med
Allerød Service for at få rettet de små ting hen ad vejen.
Tak til vores medlemmer, trænere, ledere og alle hjælpere/supportere, café-udvalget, til alle vores
trofaste sponsorer, Allerød Erhvervsklub, Banko Banden, stadionpersonalet og Allerød Kommune.
Uden alle jer var AFK ikke, hvor vi glædeligvis er i dag!
Og sidst, men bestemt ikke mindst: En stor tak til AFK’s bestyrelse - en bestyrelse, som er meget
stærk - for godt samarbejde og for jeres store engagement.
Venlig hilsen
Flemming Bærentzen
Formand for AFK

