Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling, februar 2020

Da jeg sidste år aflagde min beretning, kunne jeg med glæde fortælle at vores, dengang nyeste tiltag,
Fodboldfitness for kvinder var kommet rigtig godt fra land, og at vi nu ville prøve en ny målgruppe,
nemlig Gå-fodbold for mænd +50.
Gå-fodbold for mænd vil jeg egentlig betragte som en succes. De er antalsmæssigt ikke på højde med
Fodboldfitness, men det er for mange og nyt og ukendt land så rekrutteringen er lidt sværere.
Jeg vil rose gå-fodboldholdet for deres vedholdenhed og jeg synes det er stærkt at de nu er oppe på et
to-cifret antal spillere – hvad skal det ikke ende med?
Nu er det jo næsten blevet en tradition at jeg kan fortælle om nye tiltag i min beretning, så hvad er der
på programmet i år? Ikke noget endnu, men jeg vil da gerne tease for at jeg i min næste beretning
forhåbentlig kan fortælle om succes for vores e-fodboldhold. Om vi kan lide det eller ej, så foregår
fodbold også på skærmene nu om dage, så hvorfor ikke følge med tiden og hoppe med på vognen? Vi
har faciliteterne til det, vi mangler ”bare” en træner. Så kender DU en der gerne vil være med til at
sparke projektet i gang, så tøv ikke med at sende ham/hende i undertegnedes retning!
Som nævnt så har vi faciliteter til et e-fodbold projekt.
Vi valgte nemlig at bruge nogle midler i 2019 på at istandsætte vores c-lokale – klublokalet i stueplan.
Vi håber at vi med nogle fede faciliteter kan være med til at fremme klublivet og holde spillerne flere
timer timer i klubben!
Jeg synes at lokalet er blevet rigtig lækkert, og det ligner jo en rigtig fodboldklub
Alle hold er naturligvis velkomne til at benytte lokalet og dets faciliteter.
Udenfor har vi fået en panna bane som lige nu er opstillet ved ungdomsmaterialerummet. Når jeg siger
lige nu, så er det fordi vi ikke er helt afklaret med placeringen endnu og den kan altså muligvis blive
flyttet.
Den skal jo stå der hvor flest muligt kan bruge den, så lad os se hvor den ender.
Panna Banen er finansieret af brugerrådspuljen fra Ballerup Kommune, så tusinde tak for den.
Og så til årets største nyhed MÅLØV BOLDKLUB ER ÅRET FODBOLDKLUB PÅ SJÆLLAND 2019
Ved vores frivilligfest den 24. januar blev vi afbrudt af et bestyrelsesmedlem fra DBU Sjælland der
fortalte og motiverede for at vi var blevet kåret til ”Årets Fodboldklub på Sjælland 2019” til stor jubel for
deltagerne ved festen – hvis det ikke kunne sætte festen i gang, så ved jeg ikke hvad der kunne!
Jeg er enormt stolt over at andre anerkender det store arbejde alle vores fantastiske frivillige udfører,
og jeg vil gerne endnu engang rette en stor tak – det er jeres pris!
Da det blev offentliggjort på DBU Sjællands hjemmeside var der en dommer der kommenterede
kåringen med følgende opslag:
”Køre Måløv. Som dommer med gentagne besøg i jeres klub sidste sæson, må jeg sige, i er den klub på
Sjælland der tager Aller bedst imod og viser glæder over man kommer. Tak for det og der er altid en
gratis øl eller vand”
Det synes jeg faktisk er rigtig fedt – for dommerne kan vi altså ikke undvære så hvorfor ikke værdsætte
dem?!

Vi fejrede kåringen med alle de frivillige til festen, men alle vores spillere skal ikke snydes.
Derfor vil jeg gerne love at vi fejrer det til en Super Lørdag i foråret!
Og nu når vi er ved Super Lørdage, så vil jeg gerne takke alle for opbakningen til vores Super Lørdage.
De er nu en rigtig integreret del af klubben, og jeg hører tit fra spillere i alle aldre at det er fedt med lidt
liv og glade dage ved kampene. Jeg vil gerne i den forbindelse rette en særlig tak til Martin Grauballe for
din vedholdenhed for at få Super Lørdage op at køre – uden dig havde der ikke været Super Lørdage i
dag!
I efteråret holdte vi en Super Lørdag Special, da vi hjalp til med at indsamle penge til Marcus´
behandling i USA. Egentlig vil jeg ikke sige så meget om det, for det er ikke Måløv Boldklub der skal
være i fokus her! Men det var virkelig fedt at se så mange mennesker på stadion der bakkede op om
arrangementet. Vi er glade for at vi kunne sende 37.000 videre til indsamlingen.
2019 blev året hvor vi fik ansat en Børnesportschef og nedsat et Børnesportsudvalg.
Udvalget har fokus på U6-U12, men det er meningen på sigt at vi også skal have de ældre årgange med,
og så der lave et Ungdomssportsudvalg.
Børnesportsudvalget har brugt 2019 til at føle sig lidt frem, og jeg har store forventninger til dem i 2020!
Jeg håber at trænerne vil se dem som sparringspartnere og ikke kontrollanter.
Børnesportsudvalget er IKKE nedsat for kun at have fokus på de bedste spillere, men for at løfte alle
børns niveau. Måløv Boldklub er nemlig for ALLE! Vi er ikke en eliteklub, vi er ikke en breddeklub, vi er
en fodboldklub!
Og hvordan kan vi så løfte niveauet på spillerne – det kan vi selvfølgelig ved at vores trænere prioritere
at tage på kurser og dygtiggøre sig. Det er der heldigvis rigtig mange der gerne vil, og det er jeg rigtig
glad for! Vi som klub bakker økonomisk op om kurserne, så man skal altså bare afsted! Hvis træneren
bare bruger 3 timer på et spotkursus er værktøjskassen fyldt op til det næste halve år.
Inspirerende og varierende træning = glade børn = fastholdelse!
Jeg vil gerne fremhæve den flok der brugte en weekend på at blive målmandstrænere. Det er rigtig
vigtigt at vi skal tilbyde specifiktræning til keeperne. Vi skal snart have sendt næste hold afsted, så synes
du målmandstræning er spændende, så hiv fat i undertegnede.
Fordeling af vintertider er et tilbagevendende problem blandt kommunen foreninger.
Kunstgræsfordelingen forløb mere smertefrit i 2019 efter at vi bl.a. har presset på for mere
gennemsigtighed, i de tal der bliver indrapporteret.
Halfordelingen var i 2019 et værre cirkus, og vi er blevet behandlet rigtig dårligt! Vi lavede en indsigelse
og har også lagt et skriv på hjemmesiden, men lige lidt hjalp det – vores ønsker og behov blev ikke
mødt. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende og jeg håber der at vi kan få et langt bedre samarbejde
med de foreninger der er tilhørende i vores område når vi skal forhandle tider for 20/21. igen i år er det
ikke problemfrit, og vi har igen måtte sande at vi ikke kan blive enige, så halfordelingsudvalget kommer
til at træffe afgørelse om hvem der skal benytte hvilke timer.
Hvor samarbejdet med de øvrige foreninger halter lidt, vil jeg gerne fremhæve vores samarbejde med
Ballerup Kommune. Vi føler os lyttet til og vi har nogle gode dialoger – dejligt!
Der blev i slutningen af 2019 bevilliget 400.000 kr. fra Ballerup Kommune til et nyt materialehus til
seniorafdelingen. Det er rigtig tiltrængt, da det sorte hus vi har nu er opført ”midlertidigt” for ca. 15-20

år siden. Der er som bekendt ikke varme derude, så det er ikke rigtig godt for vores materialer at blive
opbevaret derude i meget svingende temperaturer og med skimmelsvamp i kanterne. Vi er inviteret til
møde, så vi kan være medbestemmende om husets indretning, hvilket vi er rigtig glade for!

Vi har i løbet af 2019 afholdt hele to fodboldskoler for piger og drenge.
I sommers var vi igen værter for en DBU fodboldskole, og i efteråret prøvede vi kræfter med en ”Pro
Defending” fodboldskole. Begge skoler er noget vi vil tilbyde igen i 2020.
På pigesiden afholdte vi også DBU Pigeraket, der igen var et fint tilløbsstykke og en rigtig god mulighed
for at rekruttere nye spillere på.
Vi afholdte også en Pige Fodbold Festival hvor vi fejrede at det er cool a spille fodbold – vi er nemlig en
klub for alle! Jeg vil gerne rette en tak til alle tovholdere for disse arrangementer. Det er dejligt at I vil
bruge jeres sparsomme tid på at give børnene nogle fede oplevelser.
Vores fællestur til Kerteminde Cup er jo også blevet en fast tradition. Jeg er rigtig glad for at så mange
hold prioriterer at tage med og deltage i klubfællesskabet. Det er nemlig supervigtigt at vi dyrker
fællesskabet! Derfor kan jeg også allerede nu sige, at bestyrelsen har besluttet at kun hold der deltager i
fællesskabet, vil kunne forvente tilskud til deres øvrige ture. Vi skal være én klub, og ikke bare en
foreningen med 18 hold.

Sportsligt var 2019 et godt år for os.
Nu handler det jo ikke kun om sportslig succes, men også om udvikling – både som fodboldspiller og
menneske! Jeg vil dog gerne fremhæve vores HS1 som efter et år i serie 3 rykke op efter et forår som
ubesejret. Jeg har sagt de også går ubesejret gennem dette forår, så der er pres på jer drenge!
Vores U12 drenge og U13 piger skal også fremhæves, da de på flotteste vis spiller med de i de bedste
rækker i deres årgange – super flot!
Men ellers så kan man jo kun glæde sig over den store tilgang vi har oplevet de seneste år – det er i høj
grad trænernes fortjeneste!
Fortsæt det gode arbejde ude på banerne, og så vil jeg bare ønske jer en rigtig god sæson!
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