ÅRSBERETNING
2015 har været et godt AFK år med mange flotte resultater og masser af godt klubliv. Det
sportslige vil udvalgsformændene komme nærmere ind på i deres beretning.
ØKONOMI:
AFK’s økonomi er stadig sund og god, hvilket vores regnskab, som fremlægges lige om lidt, også
viser. Vi har heldigvis haft fremgang i vores medlemstal, og det sammenholdt med, at de enkelte
afdelinger har holdt og været under deres budget, gør at økonomien ser fin ud.
Vore mange gode trofaste sponsorere, har også været vigtige for AFK.
Bankobanden (nu Bankosupport), har endnu engang ydet et kæmpe arbejde - med Jane i spidsen
har man trods lidt sværere tider lavet et flot regnskab med et stort og værdifuldt beløb til AFK.
Allerød Erhvervsklub er nu lukket og Team Allerød er stiftet. Kommunen er blevet medlem og
Borgmester Jørgen Johansen ny formand. Den mangeårige formand for Allerød Erhvervsklub Bjarni
Jørgensen ønskede ikke at fortsætte som formand for Team Allerød.
Der skal lyde en stor tak til Bjarni for mangeårigt godt samarbejde og en stor indsats for Allerød
Erhvervsklub og Allerød Fodbold Klub.
Hvad det nye Team Allerød får af betydning for AFK er endnu uvist, men vi må selvfølgelig håbe de
kigger vores vej hvad angår støtte som er af meget stor betydning for vores klub. Jf. Team Allerøds
formålsparagraf vil de prioritere elite og talentudvikling.
ORGANISATORISKE FORHOLD, SPORTSLIGE BETRAGTNINGER - OG DEN FRIVILLIGE INDSATS.
Vi har nu været samlet i Allerød Idrætspark i endnu et år, og hvilket år. Det blev set fra min stol,
lige nøjagtig så fantastisk for vores klub som vi havde håbet, at alle AFK hold har hjemmebane her i
Allerød Idrætspark.
Der er en fantastisk stemning og klubånd i vores klubhus, det syder af liv herude, det er virkelig en
fornøjelse at være en del af.
Efter sidste år at have afholdt en fantastisk indvielsesfest, fulgte vi i år op med en stor AFK
sommerfest med masser af fodboldkampe, sjove events for de yngste og show fodboldkampe.
Først med en kamp mellem Byrådet og AFK ledere, en kamp Byrådet desværre helt ufortjent
vandt, derefter en kamp mellem AFK & Lyngbys veteraner….igen med den forkerte vinder.

Om aftenen var der middag, masser af hygge og dans.
Cafeen har i 2015 været på egne hænder og har fået lige nøjagtig den store betydning for vores
klubliv, som vi havde håbet på. Der er nu åbent alle ugens dage, undtagen fredag, når der er
træning og kamp. Der afholdes arrangementer som Champions League aftener, fælles hold
spisninger m.m. Vi kan ikke takke de mange frivillige hjælpere til cafeen nok….uden jeres store
indsats og gode humør i lugen var der ikke det gode klubliv og super stemning i vores klubhus som
der virkelig er.
Det skal dog også lige nævnes, at cafeen stadig har brug for flere hjælpere, hvis service niveauet
skal opretholdes. I øjeblikket slides der for meget på dem som er der. Derfor er det yderst vigtigt,
af der kommer flere hænder.
2015 var året, hvor vi blev valgt til årets børneklub af DBU Sjælland. Det er noget af en
udnævnelse at få, når man tænker på det store arbejde der bliver gjort i rigtig mange klubber på
Sjælland. Vi skal være utrolig stolte over det. Men når det så er sagt så må jeg gentage hvad jeg
sagde ved udnævnelsen…….jeg synes det er mere end fortjent, når man ser hvor mange frivillige
ledere som hver dag gør en kæmpe indsats for vores klub. Ikke mange klubber har så mange
frivillige ledere.
På selve dagen havde vi besøg af DBU Sjællands formand Ole Jacobsen og børneformand Kim
Møller, som overrakte prisen.
DBU Sjælland har i valget af AFK netop lagt vægt på, at klubben har et imponerende stort antal
frivillige trænere. Alle yder et stort stykke arbejde for at fastholde de mange piger og drenge i
fodboldklubben bl.a. med kvalificeret træning. Samtidig formår de at opbygge et stærkt socialt
sammenhold medlemmerne imellem. Det blev også fremhævet, at AFK har udarbejdet nogle
nedskrevne retningslinjer for børnefodbold.
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.
Årets ad hoc pris (”årets blæksprutte”) gik til Gert Rasmussen, årets Ungdomstrænerpris gik
fortjent Bjarke Rose fra kvindeafdelingen, og årets Lederpris ligeledes meget fortjent til Elin
Petersen for sit store engagement i cafeen. Stort tillykke til jer.
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.

FODBOLDSKOLER OG VISIONER:
I 2015 har AFK igen gennemført to fodboldskoler. Den store fodboldskole med Christian & Simon
Hansen, som skoleledere og mikro fodboldsskolen med årg. 2007 som arrangør. 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 2016 være vært for (og gennemføre) to fodboldskoler.
Allerød Skolecup blev gennemført i januar måned i Lillerødhallerne, og igen med ledere og
trænere fra AFK som arrangører. Tak til styregruppen, som har lagt et kæmpearbejde heri.
I 2015 har AFK afholdt strategi-workshop ledet af DBU Sjællands udviklings konsulenter, hvor
emnet var: Klubbens værdier i spil.
Ca. 25 ledere og trænere fra AFK deltog i workshoppen, hvor der blev afholdt værdispil m.v.
Dette var den første og indledende workshop som i nær fremtid følges op af yderligere workshop,
hvor vi i fællesskab finder frem til, hvordan vi mere konkret vil sikre en god og spændende
klubudvikling.

-Til sidst vil jeg ligesom sidste år, opfordre os alle til at fortsætte med den gode positive indstilling.
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.

Sportslige hilsner
På Bestyrelsen vegne
Flemming Bærentzen
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