
 

Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling 20. februar 2013 

 

Så er vi her igen – der er allerede gået et år siden sidste beretning!  
Gået er nok en underdrivelse for jeg synes året er fløjet af sted! 

Vores indendørsstævne i februar skød som vanligt året i gang. For få hænder i opstartsfasen fik 
forberedelserne til at være en smule kaotiske, men da først bolden trillede var det ikke noget de mange 
spillere lagde mærke til. 
Sportsligt var stævnet til et 12-tal, men økonomisk kunne det ikke måle sig med tidligere år – det gav dog 
overskud! 

I det hele taget fyldte økonomi en del i 2012, da vi på generalforsamlingen afleverede et regnskab med et 
beskedent underskud, ikke noget alarmerede, men det er nu alligevel ikke den rigtige vej at gå! 
Vi har derfor haft stor fokus på at komme ud med et overskud i år. 
Det kan jeg glæde jer med er lykkedes. 

En af årsagerne til vores lille underskud sidst år var manglende sponsorindtægter. Vi har fået lidt kroner i 
kassen i år, men absolut ikke nok, så her er der virkelig noget at bygge videre på. Så hvis der sidder en 
blandt læserne af denne beretning der vil give en hånd med i sponsorjagten, så er han/hun meget 
velkommen! 
Lad os håbe at 2013 bliver året hvor de lokale forretninger støtter idrætslivet i byen! 

En anden fast tradition i begyndelsen af året er vores ”frivilligfest”. Frivilligfesten er for alle de frivillige 
ildsjæle der er i Måløv Boldklub. Som tak for deres indsat byder klubben på middag og sjov og spas. 
Heldigvis er der mange af vores frivillige der bakker op om arrangementet, og det er vi i bestyrelsen rigtig 
glade for! Det er en god måde for os at sige TAK for samarbejdet! I 2012 havde vi allieret os med Carsten 
Dohm fra FC Nordsjælland der kom og fortalte lidt om deres talentarbejde. Et meget spændende indlæg for 
os der er fodboldnørder, men måske lidt for langhåret til de knap så fodboldinteresserede.  Det råder vi bod 
på i år hvor indlægget ikke vil handle om fodbold. 

2012 var året hvor vi følte tiden var moden til at ansætte en sportschef i ungdomsafdelingen. 
Efter flere samtaler faldt valget på Carsten Blach. Carsten havde mange gode visioner, og var en rigtig god 
sparringspartnerfor undertegnede på det fodboldfaglige. Desværre måtte vi allerede i sommerferien sige 
farvel til Carsten, da han ikke længere kunne få forene sportschef rollen og familielivet.  
Carsten nåede dog at udarbejde en rød tråd for Måløv Boldklub. Den røde tråd vil blive fremlagt i første 
halvdel af 2013 når den er færdig redigeret. 
 

Efter Carstens stop i MB var vi i tvivl om vi skulle finde en ny sportschef til ungdom, eller gå en hel anden 
vej. Det blev vel lidt en mellemvej kan man sige… 

I slutningen af 2012 blev jeg kontaktet af Kim Wiborg der i flere omgange havde udvist interesse for 
klubben. Efter mange (lange) samtaler med Kim fik vi skudt os ind på hvordan vi kunne bruge Kim i MB. Kim 
har fået titlen Sportschef, samtidig med han vil bestride posten som træner for HS2. Kim er uden tvivl en 
kapacitet vi kan være stolte af at kunne få til klubben, og jeg ser frem til at samarbejde med Kim i mange år! 
Kim er allerede kommet rigtig godt i gang, og der er mange idéer for ungdom i støbeskeen, så 2013 bliver et 
rigtig spændende år i Måløv Boldklub. 



2012 var også året hvor der blev blæst nyt liv i ungdomsudvalget. Kenneth Jensen trak sig som 
ungdomsformand, da han ikke længere kunne afse tid til posten. Jens Nielsen stod klar i kulissen, og han 
har efterhånden fået samlet et ungdomsudvalg der bredt repræsenterer ungdomsafdelingen. Det med at 
finde medlemmer til ungdomsudvalget var ikke så nemt som vi havde håbet. Det er mig helt ubegribeligt at 
folk ikke står i kø for at give nogle timer til deres børns hverdag, men sådan er det nok bare – desværre! Nå, 
men der er masser af opgaver for ungdomsudvalget i 2013, så de kommer heller ikke til at kede sig ☺. 

Ungdomsafdelingen havde mange spændende ting på programmet i 2012. Der var en Pige Raket og en 
Mikrofodboldskole forbi, begge arrangementer skete i samarbejde med DBU og med Kenneth Jensen ved 
styrepinden. Jeg vil gerne takke Kenneth og de trænere der gjorde nævnte aktiviteter mulige.  
Vi håber snart at tiden er moden til en ”rigtig” fodboldskole i Måløv, men det bliver tidligst i 2014. 

I det forgange år fik vi for alvor sat skub i uddannelsen af vores trænere.  Anders Jacobsen fik den 
fornemme titel ”uddannelsesansvarlig” og Anders tog opgaven til sig med stor iver. Vi kan takke Anders for 
at der kom mange kurser til MB, og på den måde kunne vores dygtige trænere blive endnu dygtigere. 
Jeg vil gerne opfordre alle trænere til at bakke op om disse kurser. Oftest er det bare 3 timer, og så er 
”værktøjskassen” fyldt op til det næste halve år. Dygtiggørelse = inspirerende og sjov træning = glade 
spillere = fastholdelse! 

Vi havde en enkelt puljevinder i 2012, da vores U13 piger (årgang 2000) flot vandt 7-mands række 3 – stort 
tillykke!  

Ellers var det småt med 1. Pladser i ungdomsafdelingen, men som jeg tidligere har sagt, så er det heller 
ikkke det vigtigste! Det handler om at udvikle spillerne, og lade dem prøve mange forskellige pladser. På 
den måde får vi på sigt nogle super dygtige spillere med gode færdigheder! At det så på den korte bane 
måske ikke kaster 1. Pladser af sig betyder ikke så meget, selvom vi da selvfølgelig skal spille for at vinde ☺ 

Et sted hvor resultater tæller er hos vores Herresenior 1 og 2. Desværre blev 2012 et skuffende år – både 
spillemæssigt og resultatmæssigt. Jeg håber og tror at Kims tiltrædelse som HS2 træner vil løfte niveauet på 
begge hold. I det hele taget har jeg store forventninger til samarbejdet mellem det eksisterende 
trænerteam (Rene og Jeff) og Kim. Det kunne være sjovt hvis jeg i min næste beretning kunne skrive at HS2 
var rykket op og HS1 lå til oprykning – vi krydser fingre!  

2012 var også året hvor vi fik 2 nye herreseniorhold, et 7-mands- og et 11-mandshold så dagens lys, så nu 
var vi oppe på 5 herreseniorhold i Måløv Boldklub – det er vist mange år siden der sidst har været det! 
Det omtalte 11-mandshold er desværre alllerede opløst, da der var en del spillere der stoppede. De 
tilbageværende spillere fortsætter på HS3. 7-mands holdet eksisterer stadig i bedste velgående. 

Det forgangne år bød på en ny seniorformand, nemlig Christian Sommer. 
Christian afløste Sophie Ree som seniorformand, da Sophie er taget til det store udland.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK til Sophie for hendes store indsats de foregående år. 
 
Christian tog så småt hul på seniorformandsposten i sommers, da han sammen med en trofast skare 
arrangerende Sponsor Cup. Det lignede ellers længe en aflysning af den traditionelle Cup, men så tog HS 
skeen i egen hånd og arrangerede en flot turnering – dejligt at se hvilken Måløv ånd der er på HS1+2! 

En af ”solstrålerne” i 2012 var uden tvivl vores Bededagsstævne. Efter at vi ikke havde afholdt dette stævne 
i mange år fandt vi nu tiden moden. Det viste sig at være en godt beslutning, for der var mange deltagende 
hold, og stævnet gav da også et godt bidrag til klubkassen. En stor tak skal lyde til at alle de trænere og 
forældre der hjalp til med afviklingen og i dagene op til!  
Bededagsstævnet vender tilbage i 2013, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 26. april ☺ 



 

Hvad der ikke er en solstrålehistorie er vores samarbejde med Ballerup Kommune. 
Jeg kunne egentlig bare have copy/pastet fra beretningen sidste år, for i forgangne år måtte vi igen se langt 
efter en toptuning af vores baner og kunstgræsset blev endnu engang lagt i graven. 
Oven i hatten kom der så nye brugeraftaler på klubhuset, så vi nu selv skal stå for fx rengøring – det virker 
meget motiverende at vi skal strække os længere, og får intet til gengæld… (ironi kan være anvendt) 

Vi har efterhånden opbygget en fornuftig egenkapital, og har gentagne gange forsøgt en dialog med 
Ballerup Kommune om en kunstgræsbane i Måløv. Selvom vi har tilbudt at være medfinansierende har de 
afvist os gang på gang.  
Så sent som i efteråret rykkede jeg for en statusmøde, men fik her at vide at det ikke var realistisk med en 
kunstgræsbane i Måløv hverken på kort eller lang sigt – ØV siger bare! 

Der er svært at fastholde spillerne i klubben når vi kun kan tilbyde en elendig grusbane når de 
omkringliggende klubber (udenfor Ballerup kommune) kan tilbyde kunstgræs. 
Men stort tillykke til Ballerup Kommune for at være den eneste kommune i miles omkreds der ikke 
investerer i vinteridrætten! 
 

Som man kan læse af ovenstående er jeg meget skuffet over Ballerup Kommunes prioriteringer, og derfor 
sendte jeg naturligvis også afbud til diverse nytårs tafler arrangeret af kommunen – brug dog pengene på 
noget andet!  

Tilbage er der nu kun at vente på at græsset bliver grønt, så vi kan komme ud og spille bold på vores anlæg. 
God sæson til alle. 

Med sportslig hilsen  

Brian Rasmussen 
Formand 
Måløv Boldklub 

  
 

 
 

 

 

 


