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Ad punkt 3 - Formandens beretning for året 2018 
 
 
Det ord vi i bestyrelsen har brugt mest i 2018 var: Kunstgræsbane. Det var planen at maskinerne 
enten var i gang eller, at banen stod færdig nu, men sådan er det desværre ikke gået. Projektet har 
været igennem en lang proces i flere forvaltninger, da det både krævede landzonetilladelse, med 
efterfølgende nabohøring på 8 uger, og en behandling i Klima og Planudvalget for at få en 
nedsivningstilladelse. 
Netop nedsivningstilladelsen skabte en del debat i forskellige medier, da en snævert politisk flertal 
valgt ikke at give nedsivningstilladelsen. Det betød at projektet trak ud for at finde ud af hvad der 
nu skal ske. En løsning kan være en bentonitmembran og tilbageholdelse af vand under banen. 
Der arbejdes lige nu fra det rådgivende firma og anlægsafdelingen på at finde den bedste løsning 
som vil kunne overholde de udledningskrav som Miljøafdelingen vil opstille.  
Uanset løsningsmodel bliver projektet dyrere end de 5.1 millioner som der er afsat til projektet. Jeg 
har været i dialog med både kultur og idræts- og teknik og miljøafdelingen som har givet lovning på 
at finde de 1,2 millioner som det forventes, at blive dyrere pga. membranløsningen.  
Vi kan heldigvis konstatere at der er bred politisk opbakning til at projektet realiseres. Det negative 
er dog, at vi har været nød til at skærer i arealet, så især ekstraarealet bliver mindre, da pengene 
ikke rækker til, at lave membranløsning på et større ekstraareal. 
Desuden har dette også konsekvenser for tidsplanen, da der jo ikke holder nogle maskiner på 
banen endnu. Som det ser ud pt. har vi en forventning om, at den kan stå færdig til brug i løbet af 
efteråret 2019.  
 
Det er klart, at især kunstgræsbanen har taget mange af mine resurser i forhold til 
bestyrelsesarbejdet. Men det har været nødvendigt og vi er nød til, at kæmpe for banen. 
Det har dog haft den betydning, at vi står lidt i et limbo i forhold til andre projekter og udvikling, da 
vi ikke kan afsætte tid til nye opgaver og projekter.  
Heldigvis har vi en stor forståelse fra vores trænere og ledere. De er hårdt prøvet og har flere 
gange oplevet lukkede baner, enten pga. vand eller som i 2018 pga. tørke.  
 
Et led i, at hjælpe vores trænere og styrke det sportslige var, at vi ansatte Jens Brøchner Jensen 
som sportslig koordinator efter sommerferien. Jens har allerede sat mange ting i gang, med bla. en 
træner- træningsmanual, samt en koordinerende rolle i forhold til den sportslige udvikling. Det var 
meget vigtigt at vi fik ansat Jens, i en periode hvor vi i bestyrelsen ikke havde resurser til disse 
ting.  
På det sportslige gør alle vores trænere og holdledere en kæmpe indsats. Vi har en fortsat positiv 
udvikling, fra de mindste børnehold til senior, hvor 1. holdet ligger i toppen af serie 2. Der er fortsat 
liv i fodboldfitness for kvinder og et veteranhold og vi forsøger i den kommende tid, at få noget 
motionsfodbold op at stå for nogle mænd i pensionsalderen. 
 
Vi har i løbet af året afviklet ca. 100 kampe i DBU’s turnering, dertil kommer 5-mandsstævner, 
indendørsturnering og VinterBold. Vi afvikler træning og kampe på vores eget anlæg samt i 
Skovbohallen, men også på kunstgræsbanen i Borup. 
 
 
Et stort ønske fra bestyrelsen side var, at får et aktivitetsudvalg op og stå. Aktivitetsudvalget skal 
stå for at koordinerer og afvikle forskellige arrangementer på tværs af klubben. Vi har dog måtte 
ændre lidt i det oprindelige projekt, da vi ikke helt kunne får de antal personer til udvalget, som vi 
havde håbet på. I sommeren 2018 blev det først udendørs KAOS stævne afholdt. En meget 
vellykkede dag, hvor rigtig mange medlemmer deltog i. Og hvis nogen ikke kan huske det, så 
havde vi regnvejr i sommeren 2018. Det kom lørdag d. 25. august! 
 
 
 



IF FREM Bjæverskov – Fodboldafdelingen                                                        Side  2 (3) 

Generalforsamling den 6. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset 

 
Det er fortsat i et tema at få ergageret medlemmer og forældre til være med til at få udført de 
opgaver der er, både til arrangementer og events, men også de faste opgaver som kørsel til 
loppemarked, dommerbord til stævner og oprydning efter bierfesten. Disse opgaver bliver også 
løst i de fleste tilfælde af de enkelte hold. Og der skal lyde en tak til dem som hjælper. 
 
Arrangementer som SommerKaos og indendørs Kaosstævnet, som vi i øvrigt afholdte for 35. gang 
i december, er med til at styrke sammenholdet i klubben på tværs af årgange. Dette var også et af 
målende for vores udlandstur i påsken. I alt deltog vi med 100 spillere og ledere i Hanze Trophy i 
Zwolle i Holland. En fantastisk tur, som gav gode oplevelser både på og udenfor banen.  
 
 
Medlemsmæssigt ligger vi nogenlunde stabilt. I alt har vi 333 medlemmer pr. 1. januar, hvilket dog 
er et fald på 10 i forhold til sidste år. Faldet er fordelt på alle årgange dog udelukkende på 
drengesiden. Vi er gået fra 38 piger/kvinder sidste år, til 54 i år. 
 
Økonomisk er vi godt rustet og vi er ansvarlige når vi skal bruge penge. Vi har hele tiden regnet 
med at skulle bruge nogle midler i forbindelse med opførelsen af kunstgræsbanen. Det er dog 
usikkert om vi gør/skal dette. Det afhænger af, hvor meget ekstraareal vi kan få. Det ligger fast, at 
hvis vi skal bruge af egenkapitalen, skal det være fordi vi får noget ekstra, end en standardbane. 
En af de poster hvor vi bruger penge er materialeindkøb. Men meget af det hænger sammen med 
sponsorindtægter. Tino Rugaard står for begge dele i et ”lille udvalg” udenfor bestyrelsen. Vi har i 
2018 forlænget vores aftale med Select og Sport Direct Køge, som nu er skiftet navn til Sport 24. 
Vi vurderede efter grundig overvejelse, hvilken aftale der var bedst for klubben, og fandt en 
forlængelse den bedste. 
 
Vores trænere har afviklet mange træninger, i al slags vejr, sørget for at spillerne har været til 
kampe, stævner og andre turneringer. Et kæmpe arbejde, men et stort aktivitetsniveau er også 
med til at fastholde medlemmerne.  
 
Selvom vi godt kunne bruge flere frivillige, har vi faktisk mange, som er med til at gøre at denne 
klub kan eksistere. Tak til trænere, holdledere, dommere og til dem der kridter baner. Tak til alle 
der hjælper ved forskellige arrangementer og stor tak til vores sponsorer.  
 
Jeg vil gerne takke for samarbejdet med den øvrige bestyrelse. Vi har haft vores udfordringer, men 
vi får også taget de rigtige beslutninger for vores klub. 
 
Vi står i klubben overfor en kæmpe udfordring, med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. 
Uanset, hvor man spørger, er svaret, at man gerne vil hjælpe, men at bestyrelsen ikke er noget 
man har lyst til. 
Det betyder, at vi bliver færre og færre til, at løse de opgaver der er forbundet ved at drive en klub 
som denne. En af løsningerne er, at oprette flere udvalg, som er med til at beslutte/udfører de 
opgaver der er i netop det udvalg. Det er noget vi vil kigge på i den kommende tid. Men det ændrer 
ikke på, at hvis der ikke er flere der mælder sig til bestyrelsen, vil dem der sidder tilbage få for 
meget at se til, så det ikke er sjovt og man stopper. Samtidigt får det den konsekvens at vi ikke kan 
udvikle, men kun drive klubben og i værste fald begynde at se en afvikling og til sidste lukker 
klubben. Vi håber selvfølgelig ikke det kommer så vidt, men vi er nød til at se realiteterne i øjnene.  
 
Nogle der har gjort deres i bestyrelsen og som ønsker at udtræde er Henrik Krogh, Kenneth 
Westerberg-Christensen og Carsten Hartmann. Carsten har været i bestyrelsen i flere omgange og 
har haft en lang række af trænerposter i klubben.  
Henrik Krogh blev valgt ind i bestyrelsen i 2014 og har både været menigt medlem, 
ungdomsformand og i nogle år næstformand. Henrik har haft stor indflydelse på det store hop ind i 
den digitale verden der er forbundet med at drive klubben, men også på det sportslige. 
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Kenneth Westerberg-Christensen har efter eget ønske, valgt at han gerne vil træde ud af 
bestyrelsen et år før tid. Det ønske har vi naturligvis accepteret. Kenneth, eller Fritz, som vi kender 
ham som, har været med i bestyrelsen siden 2010. Efter en periode som suppleant, kom han igen 
med i bestyrelsen denne gang som sekretær. Fritz er desuden seniortræner og gør et stort arbejde 
i seniorafdelingen. Vi håber selvfølgelig at en ny sekretær melder sig, så Fritz kan trække sig og få 
mere tid til bla. familien og trænerrollen. 
Det er klart, at det ikke er nemt at skulle tage over efter så fremtrædende personer, men det er nu 
en gang det der sker i bestyrelser. Jeg vil takke jer på hele klubbens vegne for den store indsats I 
har gjort for klubben. 
 
 
Tilbage er der kun at sige, at 2019 på mange måder kan blive et interessant år for 
fodboldafdelingen! Vi ses på stadion! 
 
 
 
Jacob Jørgensen 
Formand 


