
 

Formandens beretning til generalforsamlingen 2018. 
 

Sæsonen 2017-/18 er gennemført med stort set samme medlemstal som året før, 

hvilket under omstændighederne vel må betragtes som tilfredsstillende. 

 

Jeg vil primært lade afdelingsformændene berette om de sportslige resultater i 

afdelingerne, men vil især fremhæve et par gode initiativer i ungdomsafdelingen: 

• Det fortsatte samarbejde med Ådalens skole, hvor vi har gennemført 2 forløb 

• Breddearrangementer for de yngste spillere, sammen med naboklubberne 

Skibby, Slangerup og Kirke Hyllinge 

• Åben turnering for U13ABCD Påske lørdag, der blev en stor succes 

 

Jeg vil gerne takke Peter Zichy og Claus Bruun for deres store indsats. 

 

Jeg bliver desværre nødt til at dvæle lidt ved den ledelseskrise som klubben står 

midt i.  

 

Peter Zichy har allerede sidste år udtalt at det var hans sidste år som 

Ungdomsformand, og han har ivrigt forsøgt at finde en afløser blandt 

forældregruppen, men dem der i første omgang tilkendegav at de var interesseret, er 

alle faldet fra her op til generalforsamlingen. Det er rigtigt ærgerligt, og kan i den 

sidste ende blive en kæmpe udfordring for klubbens overlevelse.  

 

Banefordelingen på kommunens anlæg er meget afhængig af medlemstal og især antal 

medlemmer under 25 år vejer tungt.  

Det er derfor vigtigt at klubben finder en ungdomsformand der fortsat vil styre 

ungdommens aktiviteter, så som træning, tilmelding til turneringer og være bindeled 

til ungdomstrænerne og den øvrige bestyrelse 

 

Vi skal finde en ungdomsformand for at vi kan sikre klubbens fremtid. 

 

Jeg har i denne forbindelse igen appelleret til både forældre, bedsteforældre og andre 

medlemmer der måtte have tid-/lyst, om at påtage sig denne spændende opgave. 

 

Ledelseskrisen rækker dog videre. Jeg er på valg som formand i år, og har som de 

fleste jo nok erindrer, forsøgt at finde en afløser uden held i et par år. Christian 

Brangstrup er på valg næste år, og han har ytret at det nok er hans sidste år i 

bestyrelsen, hvilket er fuldt forståeligt når han nu ikke mere er aktiv. 

 

Hjælp os nu med at sikre klubbens fremtid ved at melde jer til disse bestyrelsesposter.  

 

Banetildelingsprocessen i kommunen er blevet væsentligt ændret, og som omtalt 

tidligere, meget afhængig af antal medlemmer. Vi har været igennem en proces med 

ansøgning og efterfølgende forhandlinger. Det er især blevet mere kompliceret da der 

er en række nye idrætsgrene der også har ret til hal timer, og derfor presser på. Vi har 

dog heldigvis været dygtige/heldige nok til at beholde de fleste timer i hallerne, 

hvorimod vi efter de nye regler er røget ud af skole salene. Alt i alt er vi tilfredse med 



tildelingen i år, men der vil dog være enkelte banespillere der skal skifte tid og/eller 

hal, så vær opmærksom på om jeres nuværende banetid stadig er der, når vi snart 

starter bookningen på det nye år. I kan selvfølgelig altid kontakte Baneformanden om 

råd og vejledning, eller komme til det sædvanlige banefordelingsmøde vi annoncerer 

til august. 

 

Vi har forlænget boldaftalen med RSL for de næste 3 år. Vi skifter dog ikke klubtøj 

før til næste år, men jeg skal opfordre alle til at benytte sig af vores gode tilbud på 

hjemmesiden hvor man stadig kan bestille vores nuværende flotte polo så længe lager 

haves. 

 

Jeg vil som sædvanlig sende en stor tak til de sponsorer som køber reklameplads på 

poloer til et hold, - til en 1. holds trøje eller til et skilt i hallen. Der skal også lyde en 

tak til Torben Hansen Sport, der står for det store arbejde med at trykke logoer mv.  

Det bliver selvfølgelig stadig obligatorisk, at alle turneringsspillere skal spille i den 

nye polo ved alle holdkampe og betalte turneringer. 

 

Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder ’Hvad får man for 

kontingentet 2018-2019’, der fortæller hvad du som medlem kan forvente at få for dit 

kontingent.  

 

Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt samarbejde i den 

forgangne sæson (i øvrigt mit 20. som formand). Jeg vil her specielt takke Christian 

Brangstrup for ufortrødent at fortsætte med at føre vores regnskab, selvom han ikke 

selv er aktiv mere, - flot gået.  

Der skal også lyde en særlig tak til Susanne Lundh for igen at redigere vores flotte 

klubblad, og for sammen med Henrik at styre vores hjemmeside, - og ikke mindst at 

holde styr på medlemskartoteket. Vi håber at de vil tage et år mere ☺ 

 

Der skal også lyde en speciel tak til Flemming Kristiansen, der trådte til da 

Messerschmidt blev syg, med at sørge for indkøb og fordeling af bolde til kampe og 

træning hver uge.  

Der skal til sidst lyde en stor tak til alle frivillige holdledere, trænere, sponsorer samt 

en tak til alle dem, der yder en indsats for FBK92.  

 

Poul Erik Nielsen 

/formand 


