Formandens beretning 28.1.2015
Endnu et år er gået, og det var et år med både nedture og opture.
Seniorafdelingen har ikke performet helt som vi kunne have ønsket. 1. Senior
blev i 2013, som nyoprykker i serie 1, overladt til en ny træner på en meget
flot 4. Plads. Efter et trænerskifte og en mindre åreladning var foråret mildest
talt op ad bakke. Nederlagene var flere end sejrene, men vi formåede trods
den sportslige modgang at overleve i serie 1. I pokalturneringen var der dog
mere succes. Vi vandt vores kampe i foråret og indtrådte i efteråret i DBU’s
pokalturnering, hvor mulighederne for at trække alt fra superligaen og til en
mere overkommelig modstander fra vores egen række. Det blev som bekendt
FC Roskilde fra 1. Division der blev modstanderen, og et avancement til næste
runde lå langt ude i horisonten. Vi blev også belært om hvordan fodbold spilles
på et højere niveau og et med et nederlag på 8-0 til følge. Kigger vi på det lidt
andet end sportslige, så havde vi en rigtig god dag i Engdraget, mange
mennesker omkring banen, og et forrygende salg af riste pølser til kassererens
store fornøjelse.
Hverdagen i serie 1 blev i efteråret heller ingen dans på roser. Vi blev
desværre nød til endnu engang at skifte træner, og Morten Dyhr Christensen
overtog trænerjobbet fra 1. August. Morten kommer fra et trænerjob som
hjælpetræner i HIK og har mange års erfaring, både på vores niveau og
højere. Derudover har vi også ansat Morten ”Ørle” Christensen som
hjælpetræner. Morten er 31 år og har spillet i HELLAS de senest 25 år, og har
HELLAS’s DNA helt ind i knoglerne.
Vi rendte i efteråret ind i det ene nederlag efter det andet, og slutte på en
skuffende sidsteplads. Jeg vil sige, at jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til
overlevelse i serie 1. Selv om det ser sort ud. Vi mener selv at vi har kvalitet til
at spille i den række, og selv om resultaterne ikke har været med os, så er der
stadig god stemning i truppen.
2. senior havde desværre heller ikke et alt for godt år. Nedrykning fra serie 3.
Efter forårets kamp var ikke lige hvad vi havde regnet med. Vi havde også for
holdet en rokade på trænerpost hvor en gammel kending af klubben, Dennis
Jost Hansen, vendte tilbage i sommerpausen. Kravet til holdet var en
oprykning i efteråret, da vi gerne vil have at der ikke er alt for stort spring
mellem de rækker 1. Og 2. Holdet spiller i. Det lykkedes desværre ikke, men vi
tror og håber på det så sker her i foråret.
Efter flere års succes med vores damehold gik det desværre i opløsning inden
sæsonstart i foråret, så klubben har pt. Ikke noget damehold.

Det skal dog ikke være så negativt det hele, og i oldboysafdelingen ser det
rigtigt fornuftigt ud. Vores 11 mands hold har efter oprykningen i 2013 haft en
stabil sæson i den nye række. Vores 2 7 mands oldboyshold er blevet til et i
oldboysturneringen og et i veteranturneringen (Tror de var kommet til den
erkendelse, at nogle er blevet lidt ældre).
Oldboysholdet fik en flot 2. Plads i foråret, og den blev skiftet ud med en
endnu flottere 1. Plads i efteråret. 8 sejre 2 uafgjorte og ingen nederlag. Godt
gået drenge. Vi har her i klubben den tradition, at når man har vundet rækken
i en KBU turnering, så får man den meget eftertragtede HELLAS nål som bevis
på at man er vinder af rækken.
Veteranholdet sluttede både forår og efterår i den øvre halvdel af rækken.
Pokalen for Årets Træner gik i 2014 til Morten ”X” Nielsen. Morten er træner og
holdleder for vores 11 mands oldboys, og har i 2014 fungeret som
hjælpeholdleder for klubbens 3. Senior. Morten har utrætteligt brugt en masse
tid og kræfter på at skrabe spillere sammen til de to hold. En opgave, der for
specielt 3. Senior, har krævet sin man, og som Morten har udført upåklageligt.
Tillykke med titlen om Årets Træner i HELLAS.
Pokalen for Årets Leder gik i 2014 til vores ungdomsformand Martin Bang
Hansen. Et valg der nok har været et af de letteste at træffe de seneste mange
år. Martin har taget opgaven til sig med en entusiasme og et gå på mod der
virkelig fortjener respekt. Der er blevet oprettet ungdomsudvalg,
talenttræningen af vores unge spillere er sat i system, vores trænere er blevet
sent på kursus, og der er generelt styr på hele ungdomsafdelingen. Hvor
Martin derudover finder tid til at træne årgang 2002, hvor en af hans egne 3
drenge spiller, samt tid til at følge årgang 2004 og 2008 hvor de 2 andre spiller
er lidt af en gåde for mig.
Tillykke med titlen som Årets Leder i HELLAS.
Valbybladet afholder hvert år en turnering i juli og august måned, for alle
Valbys fodboldklubber. Der deltog vi naturligvis, men heller ikke har var det
med den store succes. En sejr og 2 nederlag, og derfor gik vi ikke videre i
turneringen.
Spillestederne har de forgangne år været delt mellem Valby Boldklub og
Rikken boldklub, men da Rikkens bane er nedlagt pga. jernbanebyggeri er jeg
blevet spurgt om vi ville være medarrangør. Den mulighed kunne jeg
naturligvis ikke sige nej til, så turneringen 2015 spilles på Valby boldklubs
anlæg og på vores baner i Engdraget. Turneringen løber fra den 29. Juli og til
den 8. August hvor finalen spilles hos os. Jeg håber på en stor opbakning til
dette arrangement fra alle klubbens medlemmer, både som tilskuer og som
hjælper til det praktiske.

På bestyrelsesgangen er året der er gået forløbet på bedste vis. Vi har haft et
fantastisk godt samarbejde, som jeg her vil benytte lejligheden til at takke min
bestyrelse for. Vi har haft nogle udfordringer, og det har vi stadig. Bl.a. med
både Hellasbladet og med hjemmesiden. Meningen var at Hellasbladet skulle
overgå til et elektronisk format som skulle udsendes via mail. Det er desværre
ikke sket. Ligeledes er vores hjemmeside heller ikke up to date. Vi håber at få
begge op og køre i år.
Vi har i efteråret startet et forløb op i samarbejde med DBU København hvor vi
skal have kortlagt klubbens opgaver, og fordelingen deraf. Håbet er, at vi kan
få flere personer med ind over de opgaver der er i klubben, og derved frigøre
noget tid i bestyrelsen. Det vil der komme meget mere om i løbet af året.
Det har også længe været et ønske at få gjort noget ved vores låsesystem. Jeg
har søgt kommunen om penge til det, og det er blevet bevilget for en uges tid
siden. Det bliver et system baseret på en app til mobiltelefonen, og så kan vi
centralt styre hvem der skal have adgang til klubhuset. Jeg håber det er klart
til sæsonstart.
Med tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og ligeledes til klubbens
trænere, ledere og ansatte, slutter jeg hermed min beretning.

Henrik Christensen

