
Formandens beretning for 2018 

 

Året 2018 startede på den værst tænkelige måde, da vi desværre modtog den triste meddelelse at 

æresmedlem og klubmand Benth ”Monne” Monrad desværre var gået bort. Jeg savner stadig 

Monnes lune, og jeg vil gerne takke Monnes familie for at Måløv Boldklub måtte være en del af 

bisættelsen både med Måløv Boldklub trøje på kisten, og efterfølgende kaffearrangement i 

klubben. 

Midt i sådan en sorg er det dejlig at se hvordan folk ”rykker sammen i bussen” og det er helt i 

Monnes ånd! 

 

2018 var også året hvor vi fik gang i vores Foldboldfitness for kvinder. 

Efter et tilløb på 4-5 år lykkedes det endelig at få holdet op at stå, og med ca. 20 tilmeldte vil jeg 

betegne det som en succes! 

Det er vigtigt for os som fodboldklub at vi følger med tiden, og ikke kun tilbyder den traditionelle 

fodboldform. Vi skal udvikle os se være åbne for alternativer. 

Derfor prøver vi også et nyt tiltag af i år, nemlig GÅ-fodbold for mænd +50. 

Jeg håber at det vil blive taget ligeså godt imod som Fodboldfitness for kvinder! 

 

Det går faktisk godt i Måløv Boldklub! 

Vi bliver større og større og i sommers kunne vi runde noget af en milepæl, da vi kom op på 500 

medlemmer. Det er jeg både rigtig glad for, men også stolt af. Stolt af at så mange vælger at bruge 

deres fritid i vores allesammens fodboldklub. Nøglen til at have mange medlemmer er uden tvivl 

dygtige trænere. Er der et godt træningsmiljø og godt kammeratskab, så kommer (og bliver) 

medlemmerne også. Jeg vil i den forbindelse rette en kæmpe TAK til alle vores frivillige trænere og 

ledere der yder en enorm stor indsats. Tusinde tak! 

DBU har sammen med Damvad Analytics beregnet at Måløv Boldklubs frivillige det seneste år har 

arbejdet mere end 16.000 timer for klubmedlemmernes og lokalsamfundets skyld. Det svarer til 

8,47 fuldtidsstillinger. Hvis vi skulle have lønnet dem, havde deres arbejde været 4.030.933 kr. 

værd.  

Der er ingen tvivl om, at vi har fået flere børnespillere end tidligere, men vi er altså også begyndt 

at fastholde de ældste ungdomshold. Det er glædeligt og absolut noget vi prioriterer højt i 

bestyrelsen, og det er også noget vi gerne vil bruge økonomi på – både på drenge- og pigesiden!. 

 

 

Man kan næsten ikke sige 2018 uden at sige sommer, sol og udtørrede baner! 

Man glemmer fuldstændig at vi faktisk var ret udfordrende i opstarten af våde baner, men det blev 

der da i den grad lavet om på! Banerne blev hurtigt svedet helt af, og var faktisk ikke til at spille 

på! Vores Fodboldskole som vi afholdte i uge 27 led under de tørre baner, og flere børn gik hjem 

med ømme fødder. En særlig tak til Elsebeth for at styre fodboldskolen med hård hånd! 

 

Weekenden inden Fodboldskolen var stort set hele ungdomsafdelingen afsted på den første 



fællestur i mange år, nemlig til Kerteminde Cup. Det må betegnes som en stor succes, og jeg tror 

ikke der er nogen i Kerteminde og omegn der er ikke kender til Måløv Boldklub efter vi invaderede 

deres by! Optakten til Kerteminde Cup var lang, og der blev virkelig taget fat på alle hold for at 

samle penge ind til turen. Der blev tænkt kreativt og det er virkelig imponerende hvor mange 

kroner der kom i kassen!  

Kerteminde Cup var ikke kun et forsøg på at samle ungdomsafdelingen, men også et forsøg på at 

få flere til at byde ind med opgaver på tværs af holdene i klubben. Her er vi nok ikke helt lykkedes, 

for lad mig bare slå fast; vi er for få hænder! Jeg savner at der er folk der er villige til at arbejde på 

tværs og ikke kun for eget hold. Tænk hvor langt vi kunne komme med bare 2-4 nye folk der vil 

arbejde på tværs. Hermed en klar opfordring til at melde sig under fanerne til bestyrelses- og 

udvalgsarbejde. Det er faktisk både sjovt og hyggeligt! Man behøver faktisk ikke en 

bestyrelseskasket for at få opgaver. Det vigtigste er at man brænder for projektet, og at man 

holder hvad man lover! Helt konkret mangler vi folk til vores sponsorudvalg! 

I efteråret havde Borgmester Jesper Würtzen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Charlotte 

Holtermann inviteret sig selv på kaffe, da de gerne ville rundt til nogle forskellige foreninger og se 

”virkelighedens verden”. Det var faktisk et rigtigt godt møde hvor vi følte os hørt og taget seriøst. 

Hvad der helt konkret kommer ud af det må tiden vise, men der er ingen tvivl om at vi arbejder på 

at få bevilliget penge til et nyt seniormaterialerum. Den bygning vi har nu, er efterhånden over 20 

år gammel, og var kun lavet som en midlertidig løsning! Det er absolut ikke optimalt at opbevare 

bolde og tøj i et rum der ikke er varmet op og som er angrebet at svamp – lad os håbe der sker 

noget i den sag! Klubben vokser, så vi har brug for tidssvarende rammer! 

Noget som fyldte rigtig meget i 2018 var fordeling af kunstgræstider. 

Jeg kan med 100% sikkerhed sige, at Måløv Boldklub ikke indberetter for mange medlemmer for at 

få flere tider. Det er desværre ikke helt det billede vi genkender i andre klubber i kommunen, og 

det er rigtig trist at det egentlig er os der er blevet skurken i den her sag. Det er enormt 

frustrerende at vi føler os hængt ud, og ikke føler opbakning fra Ballerup Kommunes 

administration når det altså ikke er os der har gjort noget galt! Vi påpeger helt dokumenteret en 

udfordring! Jeg håber meget at både klubber og administrationen har taget ved lære, så vi ikke 

skal ud i endnu et hundeslagsmål i 2019! 

En udfordring er det også når der skal fordeles indendørs haltider. Her er fordelingen (set med 

vores øjne) håbløst sat sammen og det helt essentielle problem er, at der ikke er nok tider til alle 

foreninger, for nej det giver ikke mening at vi skal sende U7 til Skovlunde for at træne! 

Det bringer mig så lidt frem til det næste. Hvad skal der ske med grusbanen? Der er tidligere talt 

om at der skulle opføres boliger på området. Dette kan Måløv Boldklub absolut ikke bakke op om! 

Hvis man bygger boliger på grusbanen fjerner man enhver mulighed for at udbygge 

idrætsfaciliteterne i Måløv Idrætspark. Med alle de boliger der efterhånden er bygget vil der 

naturligvis også komme flere børn og unge i idrætsforeningerne – det burde være logik for 

burhøns! Men når vi ikke engang på nuværende tidspunkt har timer nok i hallerne til foreningerne, 

så tør jeg dårligt tænke 5-10 år frem! Måløv Boldklub og de øvrige idrætsforeninger ønsker altså 

IKKE beboelse på grusbanen! Men derimod en fremsynet idrætspolitik i kommunen. Vi stiller 

gerne vores erfaringer og ekspertise til rådighed. 



Som de fleste forhåbentlig har set, så har vores hjemmeside fået et ordentligt facelift! Det har 

været et ønske længe, og vi valgte i samme moment at skifte medlemssystem. Det betyder nu at vi 

både på medlemsdelen og hjemmesiden kører med DBU systemer. At have tingene samlet et sted 

burde gøre det nemmere og mere overskueligt. Jeg vil i den forbindelse gerne takke Nicoline Lynn 

for hendes kæmpe, utrættelige indsats! Nicoline har virkelig leveret et kæmpe stykke arbejde, og 

jeg håber at I alle vil klappe hende på skulderen når I møder hende i klubben – hun fortjener det! 

2018 blev også året hvor vi underskrev en samarbejdsaftale med BSF på pigesiden. 

Det er vigtigt at fremhæve at aftalen ikke kun er for de bedste piger, men for de piger der vil. 

Jeg synes det er glædeligt hvis vi i samlet flok kan hæve niveauet både kvantitativt og kvalitativt 

for de mange fodboldpiger der er og som vil komme de næste år. 

Vi har været meget ærlige overfor BSF om vores forventninger til samarbejdet og hvad vi absolut 

ikke forventede af dem, så jeg ser frem til et spændende 2019 på den front. 

Noget af det sidste vi nåede at afholde inden en velfortjent juleferie, var vores traditionsrige 

indendørsstævne i november. En stor tak til ungdomsudvalget for en kæmpe indsats både før, 

under og efter stævnet. Vi har fået så meget positivt feedback fra de deltagende klubber, så mon 

ikke der igen i 2019 bliver afholdt indendørsstævne i Måløv Hallerne? � 

 

Til slut vil jeg ønske jer alle en god sæson – vi ses på banerne! 

 

Med sportslig hilsen 

Brian Rasmussen 

Formand, Måløv Boldklub 


