
Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling 2018 

Vi er nu godt i gang med 2018, og det giver anledning til at se lidt tilbage på et spændende 2017 set med 

Måløv Boldklub briller. 

Egentlig så kan jeg starte min beretning med at præsentere et nyt Herresenior trænerteam. Alle de folk 

jeg præsenterede i sidste beretning er alle stoppet efter egne ønsker, og vigtigt at understrege at ingen 

er stoppet fordi de ikke kan lide klubben! 

Ny HS1 cheftræner er Tommy Eibye der har en stor opgave foran sig med at få banket lidt disciplin og 

træningsiver ind i vores ”små-forkælede” Måløv drenge. Tommy er heldigvis ikke alene, da han bliver 

støttet af Thomas Andersen, Kevin Lynge Hansen og selvfølgelig holdets mor, Christina Holst. 

Foråret tegner rigtig spændende og de første kampe bliver afgørende for om der skal kigges op eller 

ned – vi vil rigtig gerne op i serie 1, men ikke for enhver pris! 

 

Kvindesenior har under Simone Machons ledelse udviklet sig til et stabilt Mesterrækkehold – godt gået, 

jeg glæder mig til at se hvornår I tager næste skridt! 

På ungdomssiden, så væltede det i 2017 ind med helt små fodboldspillere, og også på pigesiden var der 

en pæn medlemsfremgang. Vi har som klub nu en kæmpe opgave i at fastholde spillerne i klubben, så de 

bliver ved med at lege med verdens bedste legetøj. Som tidligere nævn, så er udfordringen ikke at få 

dem til at vælge fodbold – udfordringen er at få dem til at fortsætte med det! Her er vi heldigvis rigtig 

godt hjulpet af vores mange dygtige og engagerede trænere og holdledere! I gør et helt fantastisk 

stykke arbejde, og det er så prisværdigt at I stiller op – TUSINDE TAK! 

 

2017 skulle have været årets hvor vi peakede med vores træneruddannelser, men da DBU har omlagt C-

trænerlicensen har kurserne været lidt på hold. Det nye kursusmodul er ved at blive rullet ud og jeg er 

helt sikker på at Casper Roland som jo er vores kursusansvarlige har noget i ærmet i 2018! 

2017 bød på nogle rigtig gode Super Lørdage. 

Jeg vil især fremhæve lørdagen hvor vi indviede vores tribune i strålende vejr og med mange mennesker 

på stadion. Tribunen er virkelig kommet til sin ret i efteråret hvor det jo stort set regnede hele tiden, 

men så er det jo godt at man kan sidde i tørvejr og nyde en god kamp og en stadionplatte! 

Den næste Super Lørdag jeg vil fremhæve er den hvor vi navngav vores maskot. Der var kommet rigtig 

mange gode bud på hvad den skulle hedde, men navnet blev jo selvfølgelig og som bekendt ”Monne 

Bjørn”. Opkaldt efter og som en hyldest til vores æresmedlem og mangeårige holdleder Bent ”Monne” 

Monrad. 

I januar 2018 fik vi desværre den sørgelige meddelelse at Monne var gået bort efter længere tids 

sygdom. Det er et kæmpe tab for klubben, og personligt har jeg jo aldrig prøvet at være i klubben uden 

Monne, så det bliver nogle hårde og mærkelige tider vi går i møde. Heldigvis står vi jo sammen I Måløv 

Boldklub, så vi må støtte hinanden. Vi fik heldigvis lov til at være en stor del af Monnes bisættelse – dels 

blev der af familien givet lov til at der måtte ligge en  MB trøje på kisten, og vi fik også lov til at servere 

gravøl bagefter. Tusinde tak til familien for at vi måtte give bare en lille smule igen i forhold til alle de 

timer Monne har lagt i klubben.  

Æret være Monnes minde. 

 

Sommeren bød selvfølgelig også på en DBU Fodboldskole og en DBU Pige Raket. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til Elsebeth Kyndlev og Henrik Lange for at styre det sikkert i mål. 



Jeg kan glæde jer med at disse aktiviteter vender tilbage i 2018. 

 

Noget som vi også søsatte i 2017 var Kerteminde turen. 

Hele 2017 er blevet brugt som forberedelse til Kerteminde Cup der afvikles til sommer. Hele året har 

ungdomsholdene skaffet økonomiske midler til turen, og jeg glæder mig helt vildt til at sende stort set 

hele ungdomsafdelingen afsted! Jeg er ikke i tvivl om at sådanne sociale arrangementer er med til at 

fastholde spillerne i klubben, og det bliver uden tvivl en oplevelse de vil huske tilbage på i mange, 

mange år! 

En særlig tak til Verner Bager for at have sat sig i spidsen for denne tur. 

Ingen sommer uden Måløv Cup! 

Som traditionen har været helt tilbage siden ´82 så afholder vi vores opstartsturnering. I 2017 havde den 

store fornøjelse at Kvindesenior debuterede i turneringen – tak for det piger, det var dejligt at have jer 

med! desværre så bliver der ingen Kvindesenior turnering i 2018, men mon ikke de vender stærkt tilbage 

i 2019! 

Tilbage i november måned prøvede vi et nyt tiltag af, nemlig MB DAGEN. 

Tanken var at det var et arrangement for hele seniorafdelingen, klubbens trænere og venner af huset. 

Der skulle spilles five-a-side på kunsten med efterfølgende spisning og hygge i klubhuset. Desværre var 

der ikke tilslutning nok til MB DAGEN, men vi vender stærkt tilbage i 2018 og giver det en chance mere – 

fodbold og hygge med dine klubkammerater – det bliver da ikke meget bedre! 

Med udgangen af 2017 udløb vores aftale med vores DBU Børne- og Ungdomskonsulent også. Vi har 

ikke fået det ønskede ud af forløbet, og nogle af jer er nok slet ikke klar over at vi har haft en tilknyttet. 

Der er flere årsager til at forløbet ikke blev en ubetinget succes, men vi starter selvfølgelig med at kigge 

ind ad. 

Vi har dog ikke helt opgivet tanken om hjælp udefra, så mon ikke vi forsøger at lægge billet ind på en 

trænerkonsulent fra DBU, så vi kan blive endnu skarpere på banen – mere om det senere hvis det skulle 

blive aktuelt. 

Året sluttede med et nyt tiltag, nemlig fyrværkerisalg.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi følte os kraftigt modarbejdet af Ballerup Kommune i 

opstartsfasen, men det endte jo heldigvis med at tilladelsen kom i hus. Tak til alle dem der tog en vagt i 

mellem jul og nytår. Vi nåede ikke helt vores målsætning, men vi er klar til at give det et nyt forsøg i 

2018. Derfor kan I allerede nu sætte X´er i kalenderen mellem jul og nytår så I kan besætte nogle vagter 

– det er faktisk ret hyggeligt! 

Til slut så vil jeg komme med en opfordring til jer alle sammen om, at melde jer under fanerne og give en 

hånd med som frivillig i Måløv Boldklub! Vi forlanger absolut ikke at du skal bruge 37 timer om ugen i 

klubben – mindre kan sagtens gøre det! Så kom ned og hjælp når vi kalder. Det er faktisk både sjovt og 

hyggeligt og det kan helt sikkert give dig nogle venner for livet! 

 

Med disse ord vil jeg ønsker jer alle et godt 2018 og jeg glæder mig til at se jer til årets første Super 

Lørdag den 14. april. 

 

Med sportslig hilsen 

Brian Rasmussen 

Formand, Måløv Boldklub 


