
 

 

Beretning for Gladsaxe-Hero Boldklub 2018. 

 

Formanden 

2018 har igen været et godt år for vores klub. Masser af god fodbold, masser af 
kammeratskab og masser af frivillige omkring klubben. Alle de frivillige, der bruger en meget 
stor del af deres fritid, er det der driver Gladsaxe-Hero Boldklub. Det er jer, der får børn og 
unge til at have en god oplevelse med den sport som vi holder så meget af, og samtidigt får 
oprettet mange sociale relationer. Stor tak til alle, der er aktive i VORES klub.    

Vores klub er en breddeklub, hvor det er frivillige hænder, der bærer alle de aktiviteter der 
skal gennemføres, og her kan vi godt bruge flere hænder.  

Vi skal se på nye muligheder for at udvide og udvikle vores klub.  

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har haft et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. Dog måtte vi skilles med 
vores ungdomsformand i august måned, grundet uoverensstemmelser. 

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet koncentreret på en udvikling i vores klub hvor vi 
både sportsligt og socialt vil udvikles. 

 

Målsætninger 

Målsætningen i 2018 var igen at øge kompetencerne hos klubbens børne- og 
ungdomstrænere, for den vej at være mere attraktive blandt tilbuddene i kommunes klubber 
og for at sikre at medlemstallet ikke fortsat var faldene i de ældste årgange i 
ungdomsafdelingen. Samtidigt var fokus på det sociale arbejde i klubben. 

Dette er opnået ved: 

1. Vi har ansat yderligt en sportschef for ungdomsafdelingen. 
2. Vi arbejder til stadighed for at vores værdier fastholdes og at Gladsaxe-Hero er et godt 

stad at være. 
3. Vi vil skabe mulighed for at gode venskaber.   
4. Der er i bestyrelsen arbejdet hårdt for et nyt klublokale, som forhåbentligt kan 

etableres i 2019. 
5. Vi vil øge fokus på fastholdelse af de ældste ungdomsårgange. 
6. Vi er gået aktivt ind i stafet for livet, (kampen mod kræft). 

 

 



 

 

Administration 

Kravet til administration af klubben er vokset voldsomt de senere år. Der stilles store 
administrative krav til booking af baner, dokumentation og registrering og elektronisk 
spillercertifikat kræver rigtigt meget tid. Bestyrelsen har derfor bedt om hjælp til en del af 
disse opgaver, og Carl-Emil har sagt ja til at være en del af klubben med dette efter Mads.    

 

Loppen 

Gladsaxe-Hero har haft salget på loppen 4 gange i 2018. Vi har samtidigt været aktive ved 
fællessalg både i sommermånederne og i december/januar. Stor tak til dem, der har hjulpet til 
med genbrugslopperne. 

Vi ønsker at etablere en gruppe uden for bestyrelsen, der varetager administrationen omkring 
Loppen. 

 

Banko 

Der er afholdt banko i klublokalet 4 gange i 2018, stor tak til hjælperne omkring 
Bankospillene.   

Stor tak til alle der har været aktive omkring bankospillene. 

FCK Camp 

Igen i 2018 blev der afholdt FCK Camp hos os. Det blev afholdt i samarbejde med IF Bytoften. 
Vi havde 50 drenge på campen. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden er har fået en opdatering.  Indhold til Hjemmesiden søges fra alle afdelinger. 

Sponsorer og salgssamarbejde 

Vi havde igen en række sponsorer som støttede vores arbejde ved at købe en plads på en  
1’ holds trøje samtidigt fik vi en sponsor der tog hele 2´holdet.  Dette er vi yderst 
taknemmelige for. 

Udvikling i GHB 

Ny strategi i Gladsaxe-Hero Boldklub: 

Målsætningen er, vi stadig skal have bredt samarbejde seniorafdeling til bedre at samarbejde 
på tværs af holdene og, hvordan får vi et bedre socialt sammenhold på tværs af holdene.  Her 
er vi rigtigt langt og vi ser en større vilje til samarbejde på tværs af holdene, vi er blevet bedre 



til at tage imod nye i klubben og vi arbejder stærkt på at ny oprykkede i seniorafdelingen 
bliver taget imod så de kommer til trykke rammer for helt unge spillere.  

I ungdomsafdelingen skal der være større kendskab til naboårgangene. Dette skal sikres med 
nogle fælles event på tværs af årgangene.  Vi vil have stærkt fokus på fastholdelse af 
medlemmer især i de ældste årgange i ungdomsafdelingen. Vi har ansat 2 sportschefer som 
kan inspirere og hjælpe vores trænere. 

Vi har beslutte at vi ikke deltager i U16 og U18 fremadrettet, men fokuserer på at samles på 
U17 og U19. Her skal vi forberede vores spillere på at de får nye kammerater hvert år, dette 
skal forberede dem til seniorafdelingen. 

For at endeligt kunne udarbejde en ny strategiplan kræver det, at vi kender værdierne for 
spillere, træner/ledere og forældre i klubben. Denne værdisætning fik vi i samarbejde med 
spillere, trænere DBU og bestyrelse defineret i foråret 2017. 

 

Klublokale 

Det blev heller ikke i 2018 at vi flyttede, der er gået administration i sagen og vi bliver trukket 
rundt i manegen af den kommunale ejendomsadministration.  

Sagen er dog kommet i gang og efter tidsplanen fra Ejendomscentret bør vi kunne flytte i juni 
måned…  

 

Kasseren 

Økonomi 

Regnskabet for 2018 viser et overskud på driften af klubben på 3.882,00 kr.  

Vi har stadig stående en henlæggelse til flytning af klubhus på kr. 80.000,00, da vi stadig tror 
på en flytning. 

Vi må desværre konstatere, at vi har fået mindre indtægter på kontingent, pga. færre 
medlemmer. Vi har fået flere indtægter ind på Loppen. Vi har været på Loppen 4 gange i 2018, 
men vi mangler stadig hjælp til denne opgave. Det er gode penge at få i klubkassen, som vil 
komme de unge til gode. Vi har haft flere hold ude at rejse, som har optjent en del til rejsen 
ved at hjælpe på Loppen. Vi har så fået en ekstra udgift af Gladsaxe Kommune. De opkræver 
nu ca. kr. 2.000,00 pr. md. vedr. strøm til vaskemaskine/tørretumbler. Ungdomsafdelingen 
har haft FIFA arrangement, som blev en lidt større udgift en budgetteret. 

Det kan oplyses, at kontingentrestance på kr. 14.300,- pr. 31/12-2018 er afskrevet i 2018. 

Medlemmer 

Vi er d.d. 439 medlemmer, som fordeler sig således: 

240 ungdom – 77 senior – 110 passiv samt 12 æresmedlemmer. 

 



Kontingentrestancer 

Restancer vedr. kontingent pr. d. 31/12-2018 er på kr. 14.300,-. Det er stadig for højt, men 
blevet bedre. Den nye opkrævningsform er desværre ikke helt på plads endnu. Det er ikke alle 
medlemmer, som har fået tilmeldt Deres kreditkort -> Jeg opfordre hermed til at få tilmeldt 
Jeres kort. Det gør det hele meget lettere for både kassereren og trænerne. 
 
Der betales kontingent 2 gange årligt -> 1/1 & 1/7. 

Afrunding 

Jeg har i 2018 fået en hjælpende hånd fra Carl Emil – Tak for det, det var meget tiltrængt. 
Jeg håber selvfølgelig, at samarbejdet med Carl Emil også holder fremover. 
 

TAK til alle som giver en hjælpende hånd i GHB – uden jer, var der ingen klub. 

 
Tak for det gamle år og håber på et fantastisk år 2019. 

 

GOD KAMP ! 

 

 

 

Beretning senior afd. 2018 

1. Senior. (Serie 2 & 1) 

Efter et fantastisk efterår blev det til en overbevisende 1.plads i serie 2 og dermed 
oprykning og retur til serie 1.                                                                                                           
1.pladsen i serie 2 betød også at vi skulle spille om sjællandsmesterskabet, 
semifinalen blev vundet og finalen skulle spilles i Hundested hvor hjemmeholdet løb 
et reservespækket GHB hold fuldstændigt over og vandt 9-1.  

 

2. Senior. (Serie 3 & 4) 

Foråret bød på en nedrykning til serie 4.  

Holdet er gået ind i 2019 på en 2 plads i serie 4 

  

3.senior. (Serie 5) efterår. 

Bestod primært af de unge U-19 spillere og endte på en hæderlig placering i midten 

 

  



U-19. (Række 1) forår. 

Efter en overbevisende rækkesejr blev holdet Sjællandsmestre med en 

overbevisende 3-0 sejr i finalen efter et imponerende forår. 

 

Super veteran 8-mand’s. 

Har sædvanen tro spillet og hygget sig med gode og mindre gode resultater. 

 

 

2019. 

1.senior skal som minimum blive i serie 1.  

2.senior skal tilbage til serie 3.  

3.senior skal bestå. 

Veteran: Det ser ud til at de gamle old boys vil prøve igen med lidt veteranbold samtidig med 
at Superveteranerne tager endnu en tørn. 

   

 

Med håb om et godt GHB år 

Keld Møller Jensen 

Senior formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ungdomsafdelingen 

Det blev et meget udfordrende år for vores ungdomsafdeling, vi måtte i august måned sige 
farvel vores ungdomsformand, Thomas Krag, som valgte at stoppe i Gladsaxe-Hero boldklub 
med øjebliklig afgang. 

Vi har med længsel ventet på en ny generalforsamling hvor vi kan få valgt en ny 
ungdomsformand.  

Sportsligt har 2018 været et fantastisk år, hvor vi resultatmæssigt har været i den øvre ende i 
de rækker vi har deltaget i. Det hele er kulmineret i at vores U13 spiller i Elite Øst 1 og vores 
U16 spiller i Elite Øst 2 i foråret 2019.   

FANTASTISK AT VI SOM BREDEKLUB UDEN LICENCER ER MED BLANDT DE STORE. 

 

For godt et år siden blev der igangsat en plan for en re-vitalisering af ungdomsafdelingen, så 
vi kan få en ungdomsafdeling der er stærkere i modgang og knap så afhængig af 
enkeltpersoner. Dette skulle primært ske ved: 

• opgradering på trænerfronten; ved ansættelse af sportschef og mere uddannelse af 
trænerne, og generelt mere støtte til trænerne 

• Flere træninger på tværs af årgange, og fælles øvelser (via et fælles sportsligt 
udviklingsprogram) 

• Mere koordinering og hjælpe imellem trænerne på årgangene 
• Aktivering af flere forældre på alle årgange 
• FCK samarbejde til bredden – og til de bedste spillere 
• Flere og bedre sociale arrangementer 

Og det med stor glæde at vi kan konstatere, at vi har haft aktiviteter på alle ovennævnte 
strategiske mål. Vi er slet ikke i mål endnu, men der er sket en meget positiv udvikling på alle 
områder. De vigtigste aktiviteter og resultater har det forløbne år været: 

1. Vi har fortsat denne faglige udvikling igennem FCK-samarbejdet og udviklingen af en 
sportslig linje. 

2. Trænere har været på C og B kurser, og nogle har været på FCK træner kurser i 2018. 
Vi har dermed en meget moden og erfaren trænergruppe, som er godt rustet  til  de  
udfordringer vi har med fastholdeles af  spillere. 

3. Tiltrædelse af elite-programmet ”DBU Topcenter” i FCK-regi. 
4. Stor succes med årsfaslutningen/sommerfesten med masser af glade drenge og 

familier, sjov og ballade.  

Trænerne og træningen 

Vi er godt dækket ind på trænerfronten, og er pt. 90% besat på alle årgange, og det 
nuværende hold af trænere gør et fantastisk arbejde, som drengene nyder god nytte af. 



I sommerhalvåret var græsbanerne fordelt således, at alle fra samme årgange trænede 
samtidigt på samme bane eller på nabobaner. Dette skal sikre, at årgangene får bedre 
kendskab til hinanden og skal styrke det sociale sammenhold på tværs af årgangene. Flere 
årgange har øget træningsmængden igennem året, og det er i vinteren lykkes at tilbyde øget 
tid på kunstbanerne til alle 8 og 11 mands hold, så de nu kan træne to gange om ugen. 

Igen i 2018 vil vi afholde års afslutningen i Gladsaxe-Hero Boldklub, hvor børn og forældre kan 
hygge sig med hoppeborg, sæbefodbold, lotteri, salg af pølser lidt boldt, medens holdene blev 
hyldet med rækkevindere, årets spillere og årets flid, for de større børn og for de små var der 
medaljer til alle.  

Tak til ungdomsafdelingen 

Der skal lyde en stor tak til alle trænere, holdledere og andre forældre omkring holdene i 
Gladsaxe-Hero Boldklub. Uden jeres indsats ville det ikke være muligt, at køre en fodboldklub 
som vores, og det bliver sværere og sværere at finde dem der har tid. I hverdagen husker 
man ikke altid at værdsætte alle de tusindvis af timer, der bliver lagt i vores klub. Stor tak til 
alle der arbejder for, at vi har bedre børnefodbold i Gladsaxe-Hero Boldklub. 

 

 

 

 

Tak til alle der støtter op omkring vores klub. 

Bestyrelsen februar 2019 

 

 

 

 
 
 
 
Gladsaxe-Hero Boldklub 
Stedet hvor du møder dine venner. 
 
 


