Beretning for Gladsaxe-Hero Boldklub 2017.
Formanden
2017 har igen været et godt år for Vores klub. Masser af god fodbold, masser af
kammeratskab og massere 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 bære 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 har derfor
igangsat et arbejde med en ny strategi for klubben. Her har vi arbejdet med klubbens værdier
i 2017.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har haft et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år.
Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet koncentrat på en udvikling i vores klub hvor vi
både sportsligt og socialt vil udvikles.

Målsætninger
Målsætningen i 2017 var igen, at øge kompetencerne hos klubbens børne og ungdomstrænere,
for den vej at være mere attraktive i tilbuddene i kommunes klubber og den vej 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.
2.
3.
4.

Vi har defineret klubbens værdier.
Vi har ansat en sportschef for ungdomsafdelingen.
Næsten alle årgange har været på rejser i 2017.
Der er i bestyrelsen arbejdet hårdt for et nyt klublokale, som forhåbentligt kan
etableres i 2018.
5. Bestyrelsen besluttede at skifte ud i trænerstaben i seniorafdelingen.

Indflydelse
Gladsaxe-Hero Boldklub søger indflydelse på, hvordan fremtidens idræt skal formes i Gladsaxe
kommune i fremtiden. Vi sidder i udvalg med andre klubber om, hvordan fremtidens fodbold
kan se ud i Kommunen. Her er alle klubber ikke enige om hvordan strukturen bør udformes,
og om der skal ske ændringer, men mulighederne undersøges. Vores holdning er helt klar, at
der ikke skal ske sammenlægninger, hvor der røres ved klubopdeling og antal af klubber, men
kan der etableres et samarbejde omkring administration og de øget registreringskrav fra
kommune og DBU, vil vi se positivt på denne del. Vi ser gerne dette etableres under FIG.
Gladsaxe-Hero Boldklub er i Brugerbestyrelsen ved Per Sundberg og i FIG ved Keld Møller.

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 Mads Berg har sagt ja til at være en del af klubben med dette.

Loppen
Gladsaxe-Hero har haft salget på loppen 3 gange i 2017. 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 5 gange i 2017, stor tak til hjælperne omkring
Bankospillene.
Stor tak til alle der har været aktive omkring bankospillene.
Gladsaxe Dagen
Gladsaxe-Hero deltog i 2017 i Gladsaxe dagen med stor aktivitet på vores stand. Tak til dem,
der var aktive på dagen og viste vores klub frem.

FCK Camp
Igen i 2017 blev der afholdt FCK Camp hos os. Det blev afholdt i samarbejde med IF Bytoften.
Vi havde 40 drenge på campen.

Hjemmeside
Hjemmesiden er har fået en opdatering. Indhold til Hjemmesiden søges fra alle afdelinger.
Landskamp
Gladsaxe-Hero Boldklub var sammen med AB og Gladsaxe kommune vært på
kvindelandskampen i juni til den sidste træningskamp i Danmark for kvinderne inden EM i
Holland. Et fantastisk arbejde hvor vi kom tættere på de frivillige fra AB. Flot kamp, styr på
opgaverne omkring kampen og et rigtigt godt after party. Landsholdet og DBU staben spiste
middag efter kampen hos os.
Sponsorer og salgssamarbejde
Vi havde igen en række sponsorer som støttede vores arbejde ved at købe en plads på en
1’ holds trøje. Dette er vi yders taknemmelige for.
Udvikling i GHB
Ny strategi i Gladsaxe-Hero Boldklub:
Vi arbejder på en ny strategiplan for vores klub. Vi vil i løbet af 2017 udarbejde en plan for,
hvordan klubben skal drives og hvilke målsætninger og værdier der er I klubben.
Målsætningen er, hvordan får vi vores 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 en sportschef som
kan inspirer og hjælpe vores trænere.
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.

VÆRDIER I GLADSAXE-HERO BOLDKLUB:
Engagement og samarbejde
Vi er en klub der bygger på engagement/samarbejde. Uden engagement/samarbejde ingen
klub.
Hos Gladsaxe-hero Boldklub er man engageret og samarbejder på ALLE niveauer: Spillere,
trænere, ledere forældre, sponsorere frivillige og øvrige interessenter
Vi vil gøre det lettere, at engagere sig i klubben som spiller, træner, leder, forældre,
sponsorere, frivillige og øvrige interessenter.

Udvikling
Alle skal have mulighed for at udvikle sig i klubben.
Vi udvikler mennesker socialt, sportsligt og personligt.
Traditioner og Visioner
Vi er en klub der bygger på kultur og traditioner. Vi holder på de gode gamle traditioner og
skaber nye traditioner.
Vi er åbne overfor nye tiltag.
Vi har plads til ALLE uanset baggrund, alder, niveau og køn.
Gennem traditioner skaber vi fællesskaber og venskaber
Respekt og Tryghed
Vi er en fodboldklub, som har respekt for og plads til alle som efterlever klubbens værdier og
holdning.
Gladsaxe-Hero Boldklub er meget mere end en fodboldklub – det er et trygt sted at være.
Vi har respekt for klubben, spillet, dommer, modstander, materialer, hinanden og andre,
andres meninger
Venskab og Glæde
Glæde er vores drivkraft. Vi oplever glæde i forhold til klubben, fodboldspillet og vores
resultater.
Vi oplever ikke kun glæde i forbindelse med aktiviteten, men også når det gælder tiden
udenfor banen.
Vi oplever glæde fordi vi har og oplever engagement, udvikling, tryghed, respekt og møder
nye venner.

Klublokale
Det blev ikke i 2017 at vi flyttede, der er gået administration i sagen og vi bliver trukket rundt
i manegen af den kommunale ejendomsadministration. Vi var til et møde med ejendoms
administrationen i september måned, her meddelte de at de betragtede sagen som ikke aktuel
da ungecaffen ikke skulle ind i vores nuværende lokaler, en melding der totalt kom bag på os
og på stadions administrationen, idet der foreligger en politisk beslutning om at vi skal flytte.
Ejendomscenteret gik derefter i gang med sagen igen…. Men nu viste det sig så at bygningen
har stået uden varme på og der blev konstateret angreb af skimmel i bygningen.
Nu står bygningen under renovering og de skader der er skal kunne fremvises under en
eventuel retssag om fejlkonstruktioner, så det står stille.
Vi rykker konstant stadions administrationen om afklaring, men de bliver sendt til hjørne af
ejendomscenteret. Vores sidste henvendelser er kommet på borgmesterplan, men stadig uden
at vi har fået en dato og afklaring om hvordan bygningen skal indrettes med køkken.
Kort sagt, DER SKER INTET..

Kasseren
Økonomi
Regnskabet for 2017 viser et overskud på driften af klubben på 78.749,00 kr.
Vi har i regnskabet afsat henlæggelser til flytning af klubhus på kr. 80.000,00, da det er
udgifter, som var planlagt at blive brugt i 2017.
Vores overskud skyldes bl.a. at vi har flere indtægter på vores fantastiske arrangementer,
Bankospil, Loppemarked og Damelandskamp, hvor vi har nogle fantastiske hjælpere-> Stor
ros ! Hvis vi skal blive ved med at have disse indtægter, som vil komme de unge til gode,
bliver vi nød til at have flere, som vil give en hånd med at hjælpe i GHB !!!
Det kan oplyses, at kontingentrestance på kr. 18.925,- pr. 31/12-2017 er afskrevet i 2017.
Medlemmer
Vi er d.d. 455 medlemmer, som fordeler sig således:
245 ungdom – 88 senior – 110 passiv samt 12 æresmedlemmer.
Kontingentrestancer
Restancer vedr. kontingent pr. d. 31/12-2017 er på kr. 18.925,- (2017). Det er stadig for højt,
men blevet bedre. Vi er gået over til en anden opkrævningsform – Online/Kort betaling – som
forhåbentlig kan gøre det meget lettere for medlemmer at betale, da de kun éen gang
tilmelder deres kreditkort og betaling sker automatisk, efter meddelelse pr. mail. Jeg håber
selvfølgelig på mindre arbejde for kassereren samt trænerne, som ikke skal tænke på at rykke
for betaling.
Der betales kontingent 2 gange årligt -> 1/1 & 1/7.
Afrunding
Selvom jeg stadig har rigtig meget at se til som kassér i GHB, har jeg hjulpet en del til med
Loppen. Det er stort arbejde, men jo flere, som hjælper, jo mindre arbejde til hver enkelt. Jeg
har også været med omkring fodboldskole i sommerferien. Det er fantastisk at se de glade
børn løbe rundt på græsset og få nogle gode oplevelser med fodbolden. Hvis jeg kunne, ville
jeg rigtig gerne hjælpe mere til med diverse arrangementer, for jeg gør gladelig et stykke
arbejde for de unge i klubben.
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 2018.

GOD KAMP !

Beretning senior afd. 2017
1. Senior.
Efter en forfærdelig afslutning på foråret hvor de sidste 4 kampe blot gav 1 point måtte vores
1.senior desværre en tur ned i serie 2.
Efteråret startede ikke helt som vi havde håbet på og efter 7 kampe valgte vi at afslutte
samarbejdet med træner Carsten Rust. Thomas ”Jønse” Jørgensen blev forfremmet til
cheftræner og Kenneth Colding trådte til som ass.træner. De 4 sidste kampe med den
konstellation gav 12 point, og det er den bølge vi håber/skal ride videre på til forårets kampe,
så vi kommer tilbage i serie 1 allerede til sommer. Vi overvintrer på en 4. plads i en meget tæt
serie 2.
2. Senior.
Spillede sig i foråret tilbage i serie 3. I efteråret var der ny mand på trænerposten og Keld
Møller har måttet sande at det ikke er en nem opgave at stille med det stærkeste mandskab
hver gang. Men det ser ud til, at det stille og roligt er ved at vende og træningsfremmødet er
stigende, og foråret skal bruges til at redde livet i serie 3. Det ser håbløst ud pt. men vi er
optimistiske.
3.senior. (lukket hold – årgang 97.)
Sluttede med en midterplacering i serie 4 i foråret. I løbet af efteråret blev holdet smidt ud af
turneringen pga. for mange udeblivelser.
4. Senior. (lukket hold.) ( U-17-19 )
I foråret bestod det af et lukket hold der endte på en 9. plads i serie 5. I efteråret overtog
Michael Brøndsted pladsen i serie 5 med sine unge u-17 drenge og fik en flot placering som
nr.10. Og holdet fortsætter i 2018 som U-19 hold hvor det aldersmæssigt hører til.
U-19. (lukket hold.)
I foråret prøvede nogle tidligere medlemmer af klubben at starte et lukket hold op, men det
viste sig desværre at blive for svært for dem, og vi valgte at trække dem fra turneringen.

Old boys.
De gamle drenge havde i foråret meget svært ved at stille hold og måtte derfor trække holdet.
I efteråret prøvede de så at spille 8-mands og det blev desværre ikke meget bedre og de har
nu besluttet at lukke holdet.
Super veteran 8-mand’s.
Har sædvanen tro spillet og hygget sig med gode og mindre gode resultater.

Målsætning 2018.
1.senior skal tilbage i serie 1.
2.senior skal redde livet serie 3.
U-19 holdet skal integreres i seniorafd.
Belært at mange kuldsejlede hold, har vi har besluttet, at det er slut med lukkede hold i GHB.

Med håb om et godt GHB år
Keld Møller Jensen
Seniorformand.

Ungdomsafdelingen
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 af den ny-tiltrådte Sportschef Martin Steiner.
2. Trænere har været på B kurser i 2015-16, og 4 har været på FCK træner kurser i 2017.
Vi har dermed en meget moden og erfaren trænergruppe, som er mere veluddannet
end i mange år.
3. Næsten alle årgange har været på rejser i 2016, og mange årgange igen i 2017.For
4. Tiltrædelse af elite-programmet ”DBU Topcenter” i FCK-regi (hvor vi deltager med 4
spillere fra årgang 2006, 2007, 2008)
5. Deltagelse i uddannelse i bla FCK B1-kurser, Brøndby Masterclass samt diverse DBU
kurser
6. Stor succes med årsfaslutningen/sommerfesten med masser af glade drenge og
familier, sjov og ballade. Vi planlægger at næste sommers afslutning på Skt Hans
aftens dag, 23. juni bliver endnu sjovere
Der har været en lille tilgang af medlemmer, primært blandt de yngste. Flere årgange melder
om fremgang sportsligt, og i vinterturneringen, er vi tilmeldt med 16 hold (U8-U17; inkl.
diverse stævner for de yngste).
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 fra Ungdomsformanden
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 2018

Gladsaxe-Hero Boldklub
Stedet hvor du møder dine venner.

