Formandens beretning ved den ordinære beretning generalforsamling 2015

Året er fløjet afsted, og 2014 blev heldigvis ikke det år som vi havde frygtet!
Vi startede som bekendt året med en rigtig ”av´er, da vi på generalforsamlingen fremlagde et blodrødt
regnskab. Det var decideret pinligt at fremlægge det, og gudskelov skal vi ikke gøre det igen i år!
Ikke et ondt ord om de tidligere medlemmer af bestyrelsen – vi må stå sammen og alle tage skraldet, men
jeg tror at det var afgørende at vi fik valgt 4 nye kræfter ind. Jeg vil i den forbindelse rette et særlig tak til
Klaus Alsted og Martin Grauballe for deres store indsats igennem året.
Klaus blev valgt til ny økonomiansvarlig, og den opgave er løst til højeste karakter! Klaus har arbejdet
stenhård, og det har givet resultat. Jeg kan glæde jer med at vi kommer ud af 2014 med et flot overskud.
Det har dog ikke været omkostningsfrit. Hver en 5-øre er blevet vendt, og der er virkelig skåret ind til benet.
Jeg vil næsten sige, at vi har skåret benene af flere trænere i ungdomsafdelingen. Vi ved godt vi har været
hårde ved jer, men når det så er sagt, så er det en fornøjelse at se hvordan alle er ”rykket sammen i
bussen” i vores ”krisetid”
Martin har fået sat organisatorisk skik på seniorafdelingen, og også de har mærket sparekniven.
Selvom vi på generalforsamlingen fremlagde et negativt regnskab besluttede vi at fastholde
kontingentsatserne indtil vi havde et overblik over det nye budget. Det viste sig dog, at det var nødvendigt
med en lille kontingentstigning, og derfor blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Her blev
de nye kontingentsatser vedtaget, og vi havde nu lidt at ”arbejde” med. Selvom vi var nødsaget til at
forhøje kontingentet, så ligger vi stadig på- eller under niveau med naboklubberne.
En af årsagerne til, at vi kommer ud med et positivt resultat er den øgede indtægt på arrangementer.
Året startede ellers med et aflyst indestævne, da der ikke var nok tilmeldinger. Jeg skal så lige love for at
der ”kom gang i den” med et velbesøgt Bededagsstævne, en Fodboldskole der gav penge i kassen, en Nem
Transport Cup der gav overskud, Super Lørdage hvor Martins pølseindex sprang alle rammer, DBU
indestævner der skæpper i kassen, og sidst med ikke mindst vores eget indendørsstævne i November der
gav et fint plus. Det skal lyde en stor tak til ungdomsudvalget som virkelig lagde kræfter i indestævnet! Med
de erfaringer de høstede er jeg sikker på, at det bliver et fantastisk stævne i november 2015!
Nu når jeg er i gang med den store takke tale, så kommer jeg ikke uden om Martin Eriksen og til dels Casper
Kyhl!
Det arbejde særligt Martin har lagt i sponsorudvalget er vildt imponerende!
Vi ligner jo næsten en rigtig fodboldklub med alle de sponsorer ☺
Tusinde tak, Martin – du har øget vores sponsorindtægt med flere hundrede procent!
2014 blev et rigtig godt år for vores HS1.
Holdet - der primært består af Måløv drenge – missede oprykningen til serie 2 men en lille margen.
Til gengæld fik holdet sat Måløv Boldklub på verdenskortet, da de vandt DBU Sjællands Seriepokalfinale
efter at have besejret Greve Fodbold i finalen, der blev spillet ved Brøndby Stadion.
Spillerne ydede en fantastisk indsats og kunne fortjent lade sig hylde i pausen af Brøndbys Superligakamp
der blev spillet samme eftermiddag.
Ved sommerpausen sagde vi farvel (og forhåbentlig på gensyn) til holdet mangeårige træner Rene Bruun
Kristiansen. Rene har en kæmpe andel i HS´s sportslige fremgang.

Kim Wiborg blev ny mand på posten, og den opgave er løst på fornemste vis! Holdet er ubesejret, og ligger
på en klar førsteplads i deres pulje. Jeg ved godt at man ikke skal sælge skindet før bjørnen er skudt, men
meget skal gå galt hvis holdet ikke er at finde i serie 2 om et halvt års tid!
HS2´s målsætning er at overleve i deres række, og det har de gode muligheder for!
Kvindesenior blev i sommerpausen til et 11-mandshold igen, og deres sæson har været noget ustabil både
hvad angår kvantitet og kvalitet. Jeg håber meget at vi også har et Kvindeseniorhold i 2015, da det er med
til at gøre os til en ”hel klub”.
2014 blev også årets hvor vi fik et Seniorudvalg op at stå, så fremtiden tegner alt i alt lys.
Vores ungdomsafdeling har virkelig været ramt af sparrekniven, og det har beklageligvis ramt en del
trænere der ikke er blevet ekviperet ordenligt. Det er gudskelov ikke gået ud over kvaliteten i træningen, og
jeg må konstatere at vi I Måløv Boldklub har nogle rigtig dygtige og engagerede trænere! I fortjener virkelig
et skulderklap! Med jeres tilgang til spillet og børnene, går vi en flot fremtid i møde. Som jeg har sagt
mange gange før, så er udfordringen ikke at få børnene til at spille fodbold, udfordringen er at få dem til at
blive ved med det. Heldigvis er der stor opbakning til trænerkurser blandt trænerne, så de har hele tiden
nye ting med til træning – det tror jeg på kan fastholde spillerne!
Ungdomsudvalget har arbejdet stenhårdt gennem hele året, og har fået gennemført nogle rigtig flotte
arrangementer.
Som nogle måske husker, blev der i sommers udsendt en pressemeddelelse om, at Ballerup Fodbold
Alliance (BFA) var genfødt. For mig har BFA hele tiden været ment som et politisk forum, men de andre
klubber i samarbejdet er meget hooked på et sportsligt samarbejde, og de ville i den forbindelse oprette en
ny ”forening”. Det sportslige samarbejde har Måløv Boldklub ikke ønsket at være en del af, så vi er lagt lidt
på is af BFA. Sådan må det være når 3 klubber er for en ide, og en imod.
Og nu til årets helt store nyhed, VI SKAL HAVE EN KUNSTGRÆSBANE I MÅLØV ☺
Ballerup Kommune har langt om længe forstået vigtigheden og behovet for kunstgræsbaner i kommunen.
Det betyder at kommunen køber de to baner i Ballerup, og anlægger en helt ny bane i Måløv.
Banen bliver desværre ikke vores ”egen”, da banen vil indgå i halfordelingen og derfor skal deles med de
andre klubber i Ballerup Kommune. Det er helt fair, at vi skal deles om banen, men når jeg tænker på
”slagsmålet” for at få grusbanekabalen til at gå op hvor vi disponerer over 100% af tiden, så skal det nok
blive en udfordring at gøre alle mere eller mindre tilfredse på kunstgræsset, men den tid den glæde!
Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi har presset på for at der kom to baner i Måløv, da vi mener
behovet er der i kommunen, og vi mener det vil være billigst at lave to baner samme sted fremfor to
forskellige steder i kommunen. Dette også set i lyset af at der er planer om at fjerne vores grusbane
indenfor en overskuelig fremtid. Desværre så vil kommunen ”kun” etablere én ny bane pt. Vi ved godt at
kunstgræs er dyrt, men når man skal opjustere ens baneforhold med investeringer på et år som mange
andre kommuner har været 10-15 år om at investere – ja, så bliver det dyrt! Lad os håber at Ballerup
Kommune finder en pose penge i nær fremtid, så alle kan spille på kunstgræs – grusbaner er bare ikke
tidssvarende!
Kunstgræsbanen skal efter planen stå færdig i efteråret 2015, og den bliver placeret på den nuværende
bane 4.

Og så lige en dementi her på falderebet.
Jeg er flere gange i det forløbne år blevet mødt med påstanden/anklagen om, at jeg skulle få 50.000 kr. om
året for at være formand for Måløv Boldklub. Det er helt skudt ved siden af! Det har absolut INTET på sig.
Jeg er frivillig formand fordi jeg kan lide det, og synes det er sjovt og givende på det personlige plan. Jeg ved
ikke hvordan sådan nogle rygter opstår, men sande er de i hvert fald ikke!
Til slut, så vil jeg opfordre alle til at give en hånd med når vi har arrangementer.
Klubben har livsnødvendigt brug for netop DIN hjælp til arrangementer – der skal altid bruges dommere,
tidtagere, kagebagere, osv. osv. Brug et par timer på din klub, så vi kan fastholde aktivitetsniveauet!
Rigtig god sæson 2015 til alle.
Vi ses på græsset!
Brian Rasmussen
Formand, Måløv Boldklub

