
Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling 2014 

 

2013 vil ikke gå over i min historiebog som det bedste MB år, der har dog allivel været en del 

positive ting: 

Et af årets højdepunkter var da vi fik nedsat et ungdomsudvalg. 

Vi har i flere år forsøgt at få nedsat et slagkraftigt ungdomsudvalg uden rigtig at brænde 

igennem. 

Vi har nu fået samlet nogle stærke kvinder som virkelig brænder for opgaven, og har masser gå-

på-mod. 

Jeg har store forventninger til ungdomsudvalget, og det ved jeg de også selv har, så fremtiden 

tegner lyst på det organisatoriske plan i ungdomsafdelingen. Man kan vel nærmest tale om en ny 

start – vi har i hvert fald nu fundamentet iorden til at bygge vores drømmehus på. 

En af de første opgaver ungdomsudvalget tog til sig var at få en struktureret kommunikation med 

holdene via den nye "holdkoordinator funktion" 

Lige præcis kommunikationen er et super vigtigt punkt, da det helt sikkert vil eliminere nogle 

misforståelser ved tilmeldinger, banebooking mv.. 

 

Vi har hold i alle årgange på drenge drengesiden fra Boldsjov-U12, så den store kunst her bliver 

at fastholde drengene når de bliver ældre. 

Vi har nu et U14 og U17 (og muligvis et U19 på vej) og dem skal vi selvfølgelig gøre "alt" for at 

fastholde i klubben. 

Det bliver et fokuspunkt i bestyrelsen i det kommende år for vi bliver nødt til at have fødekæden 

klar til seniorafdelingen. 

 

Vi får flere pigehold, men også her er der et issue med fastholdelse. 

Hvis vi skal opfylde vores ambition om flere pigehold kommer det også til at kræve hårdt 

arbejde. Vi er villige til at lægge alle kræfter i, og er meget lydhøre overfor idéer til rekruttering 

og fastholdelse. 

 

Generelt er det min opfattelse at der er tilfredshed og spilleglæde i vores ungdomsafdeling. 

Det kan vi tilskrive vores dygtige og engagerede trænere. Jeg kan ikke takke jer trænere nok og 

synes det er fantastisk,  at der lægges sådan et engagement i vores allesammens boldklub. 

Noget af det vi i bestyrelsen vil arbejde med i 2014 er træneruddannelse, så vi håber selvfølgelig 

at alle vil dygtiggøre sig. 

 

2013 har været et hårdt år i seniorafdelingen. 

HS1+2 har ikke helt leveret det kvalitative og kvantitive som man kunne håbe på. 

Endvidere havde vi en lidt kedelig sag i sommer med et hold der ikke ville følge klubbens 

anvisninger, og derfor skiftede til en anden klub i kommunen hvor de kunne få det som de ville. 

Det er selvfølgelig ikke rart at miste et helt hold - og slet ikke til at konkurrent, men vi fik sendt 

et signal om at her i Måløv Boldklub skal der være fællesskab, sammenhold og man skal være en 

del af klubben. 

Vi kan ikke have at alle hold bliver klubber i klubben, så vi måtte trække en streg i sandet. 

Så status er desværre at vi på et års tid mistede 2 11-mands herreseniorhold - easycome, easy go. 

 

Kvindesenior har også haft det lidt svært på samme parametre som HS, men også her håber vi 

2014 vil sætte nye standarder :-) 

 

Vi mistede også et veteranhold i 2013, så der har ikke været de spillere i seniorafdelingen som vi 

havde håbet på. 

Generelt set må vi nok erkende at vi var for optimistiske da vi skulle budgettere med spillere 

generelt, og det har vi da så lært på den hårde måde med en stor afvigelse i regnskabet til følge. 



 

Jeg vil ikke komme med bortforklaringer eller dårlige undskyldninger - vi tager 100% ansvaret 

på vores kappe i bestyrelsen. 

Vi må bare sande at det ikke altid går som præsten prædiker. 

En blanding af fejlvurdering af antal spillere = kontingentkroner, personlige fejl ved 

indberetninger, samt især manglende sponsorindtægter har gjort rigtig ondt! 

Vi har de sidste mange år råbt om hjælp til sponsorarbejdet, og vi håber at der især nu er nogen 

der vil tage udfordringen op. 

Vi er ikke truet på eksistensen, men vi har givet hinanden håndslag på at det ikke må ske igen, og 

vi håber derfor på generalforsamlingens opbakning til os. 

 

Vi skal dog også huske på alle de gode arrangementer vi havde i 2013! 

Årets startede vanen tro med et indedørsstævne, og selvom et lå lidt senere end det plejer, så var 

der god deltagelse. 

Endnu en gang afholdte vi Bededagsstævne, og også her havde vi et pænt deltagerantal. Her kan 

jeg lige nævne at vi planlægger en udvidelse af Bededagsstævnet i 2014, hvor vi vil spille på 

hele vores anlæg så her får vi brug for alle hænder. Sæt derfor alleredenu X i kalenderen Store 

Bededag. 

Vi har været værtsklub for DBUs pigeraket og DBUsmikrofodboldskole, og her i 2014 udvider 

vi så vi også skal afholde "den rigtige fodboldskole". 

Det er rigtig dejligt at der er opbakning til disse arrangementer, så vores spillere kan få ”en på 

opleveren” i egen klub. 

 

Vi har i det forgangne år arbejde med en ny udvalgsstruktur. 

Det er afgørende for klubbens fremdrift at der er flere hænder til at klare opgaverne! Vi har vært 

for få, så der har tit været tale om brandslukning så der ikke har været ressourcer til fremtidens 

udfordringer.  

Med den nye struktur synes vi at vi bliver godt dækket ind, og fremtiden ser lys ud. 

 

Jeg vil fremhæve 2 udvalg som skal have fuld opmærksomhed: Kunstgræs/Kommune udvalget 

og Sponsorudvalget. 

Det er ganske simpelt livsvigtigt for os, at vi inden for få år får mulighed for at kunne tilbyde 

vores fodboldspillere mulighed for at træne på kunstgræs i vinterhalvåret. 

Det der med at træne på en frosthård eller druknet grusbane er bare ikke tidsvarende!  

Det er ikke rocket-science at det koster os medlemmer at vi ikke kan tilbyde ordenlige forhold. 

Man skal ikke køre mange kilometer i en overskuelig radius før man finder en klub med egen 

kunstgræsbane, og det er der helt forståeligt flere spillere der gør. Lad os håbe at Ballerup 

Kommune snart får øjnene op, for kan "året idrætskommune 2007" være tjent med at levere så 

dårlige betingelser?  

Sponsorudvalget er selvsagt rigtig vigtigt, så vi kan få økonomi til fremtidens Måløv Boldklub. 

Til slut vil jeg opfordre alle til at give et nap med i klubben. 

Det behøver ikke være 30 timer om ugen – langt mindre kan også gøre det. 

Det vigtigste er at vi løfter i flok, og ikke bliver afhængige af enkeltpersoner. 

En god mulighed er at melde sig under fanerne i et af de nye udvalg, eller spørg træneren på dit 

hold hvordan du kan hjælpe ham/hende så han/hun ikke brænder ud. 

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en rigtig god sæson – og lad så det græs blive grønt! 

 

Med Sportslig Hilsen 

Brian Rasmussen 

Formand, Måløv Boldklub  


