Formandens beretning for året 2016

Jeg vil starte med at beklage at jeg – formanden – ikke kan være tilstede i dag, men jeg har fuld tiltro til at
klubbens næstformand kan varetage mine gøremål i dag, herunder aflægge min beretning.
Året 2016 stod i 90 års fødselsdags tegn. En milepæl i klubbens historie, og en stor og begivenhedsrig dag
for alle der deltog. Dagen startede kl. 9 med morgenmad for alle klubbens medlemmer. Der var mødt rigtigt
mange op, godt hjulpet af HELLAS Venner som samme dag afholdt deres traditionsrige 5-a-side turnering
for ungdomsafdelingen. 100 børn deltog, og ca. lige så mange forældre, så det var en god start.
Efterfølgende holdt vi reception i klubhuset, med ligeledes pænt fremmøde og mange fine gaver til
klubben. Tusind tak for det, det er virkelig påskønnet.
Vores 1. hold spillede kl. 15 deres sidste turneringskamp. Det var en stor fornøjelse at se alle de mange
tilskuer der var tilstede den dag – selvfølgelig godt hjulpet på vej af dagens andre arrangementer – og jeg
ved, at der var rigtig mange af vores børn der nød at være til fodbold. Mit håb er at det kan sprede sig i
ungdomsafdeling, så vi også fremover får et større fremmøde til vores 1. holds kampe. Det er ikke kun i
Parken og på Camp Nou der spilles flot fodbold, det gør der også i HELLAS Park, og så er entrebilletten
gratis.
Om aftenen holdt vi en stor fest. I dagens anledning var der opstillet et stort telt på plænen ud for
klubhuset. Ca. 175 HELLAS folk deltog i festen, hvor der blev serveret lækkert mad, holdt fine taler, god
livemusik og fest til klokken 4 søndag morgen. Alt i alt en fantastisk dag hvor alt klappede til alles
tilfredshed. Fik jeg nævnt at vi selvfølgelig også havde valgt den mest fantastiske sommerdag i 2016.
Endnu engang en stor tak fra mig til alle jer der deltog i både planlægningen og afholdelsen af denne dag.
Uden jeres hjælp var det ikke lykkedes.
På det fodboldmæssige plan, vil min beretning hovedsalig omhandle senior/oldboys afdelingen, Martin vil
fortælle om ungdomsafdelingen i han beretning. Desværre fik vi ikke opfyldt vores ambition om en
oprykning fra serie 2 til serie 1 for vores 1. hold. Vi lå hele foråret på 2. pladsen, og var derfor
oprykningsberettiget, men i 3. sidste kamp satte vi point til, og måtte i den spillerunde overdrage pladsen
til P.I., og den gav de ikke fra sig igen. Så var sejren på vores jubilæumsdag over lokalrivalerne fra Valby
Boldklub desværre uden betydning.
En ny sæson i serie 2 startede i efteråret, og vi ligger efter ½ delen af sæsonen på 1. pladsen. Det er mit og
klubbens mål, at i år skal det ikke glippe. Ikke kun skal vi rykke op i serie 1, hvor vi efter min bedste
overbevisning hører hjemme, vi går også benhårdt efter 1. pladsen.
I sommerpausen skiftede vi træner for vores 2. senior. Dennis Just stoppede i klubben – en stor tak til ham
for indsatsen gennem mange år – og Marco Gertsen og Tim Nielsen overtog. De 2 unge gutter har gjort et
stort arbejde for at få holdet op at køre, og rigtig mange af vores tidligere ungdomsspillere er kommet
tilbage. Ambitionen for 2. holdet er ligeledes en oprykning i 2017. Det er vigtigt for os, at der ikke er så stort
spring mellem de rækker 1. og 2. holdet spiller i.
Vi blev i efteråret desværre nød til at trække vores 3. hold som hovedsagelig bestod af oldboys spillere. Et
stort frafald gjorde, at vi til sidst ikke længere kunne stille hold. Vi har tilmeldt et nyt hold for de resterende
i 7 mands oldboys her i foråret, og det er mit håb at det kommer til at fungere.

I oldboysafdelingen fik vi startet et nyt 7 mandshold op sidste år, bestående af trænere/forældre for vores
unge spillere. Dejligt at de er blevet så glade for vores klub at de også selv vil spille her.
Vores veteraner og resten af oldboysafdelingen er ”still going strong”. For begges vedkommende med en
placering midt i deres række, men vi håber det bliver ”stronger” i år.
Vi har i år afholdt 3 store fodboldevents. For 8. gang havde vi DBU’s fodboldskole for de 8-15 årige med
deltagelse af ikke mindre end 128 børn. DBU’s Pigeraketten hvor pigerne i klubben havde mulighed for at
tage deres veninder med, så de kan prøve fodbold på en sjov måde, og sidst, men ikke mindst, havde vi
HELLAS’ microfodboldskole for de mindste. Alle 3 events med stor succes og en masse glade børn. Tusind
tak til alle der var med til at gøre de arrangementer til den succes det blev.
Vi havde sidste vinter samlet repræsentanter for alle afdelinger i HELLAS, lige fra de yngste til de ældste,
hvor vi skulle nå frem til et fælles mål for hvad vi vil med klubben, og hvad det er der skal drive os fremover.
Mødet mundede ud i, at vi søsatte HELLAS’ værdigrundlag, som fremover defineres i følgende:
Kammeratskab, Udvikling, Glæde, Engagement og Respekt. Hvad vi mener med det, er beskrevet på opslag i
klubhuset og på vores hjemmeside, og forhåbentlig kendt af alle. Vi vil alle, lige fra trænere for vores
mindste børn til formanden, gøre vores bedste, og tage ansvar for, at efterleve det. Vi tror på, at det vil
skabe en stærkere og bedre klub på længere sigt. Jeg vil gerne takke alle der sidste vinter var med til at
gennemføre projektet, og føre det ud i livet.
Jeg nævnte til jubilæet at vi fremover vil hylde de medlemmer der har været medlem af HELLAS uafbrudt i
henholdsvis 10, 25 og 40 år. Det vil fremover ske på klubben generalforsamling. I dag vil vi hylde dem der er
til stede her på generalforsamlingen, og overrække en nål efter min beretning. Dem der ikke er til stede vil
få tilsendt deres nål efterfølgende. Der vil komme et opslag på vores hjemmeside hvem der har modtaget
nålen. Herfra skal lyde et stort tillykke og tak for trofast medlemskab gennem alle årene.
Jeg vil nu fortælle lidt om hvad der sker uden for klubben, ting som vi er involveret i.
Ungdomsformenden, Martin og jeg, deltager i henholdsvis ungdomsformandsklubben og formandsklubben
i KBU Københavns regi. Vi afholder 5-6 møder årligt med problemstillinger der vedrører de udfordringer der
er i Københavns fodbold, på henholdsvis formands- og ungdomsformandsniveau, hvilket giver os en
mulighed for at være med til at præge udviklingen. Møderne giver os også et uvurderligt netværk, hvor vi
kan trække på andre klubbers erfaringer, både på det sportslige og administrative. Jeg vil nævne en enkelt
til som optog os, og som vi arbejde meget med i formandsklubben. Københavns Kommune havde i deres
budgetoplæg for 2017 et udkast til, at alle voksenklubber skulle betale for brug af idrætsanlæg i
kommunen. Det var der naturligvis ingen sportsklub der synes var en god ide. Det ville skabe en
skævvridning mellem voksenklubber, og klubber der har børne- og ungdomsidræt. Udover det ville det
fordyre medlemskab og i sidste ende føre til frafald af medlemmer. Det er ikke lige den vej vi skal, og efter
store protester blev forslaget taget af bordet, men erstattet af et lige så uacceptabelt et. Det gik ud på, at
sportsklubber ikke længere skulle modtage tilskud til de ungdomsmedlemmer der kom fra andre
kommuner. Det ville eksempel vis betyde, at vores klub ville miste 30% af vores tilskud. Vi ligger lige på
grænsen til Rødovre og Hvidovre, og 30% af vores unge kommer fra de 2 kommuner. Det var der heller
ingen der syntes var en go’ ide, og efter lige så mange protester til det forslag, blev det også taget af
bordet. Besparelserne blev så fundet andet sted i budgettet.
Det er ikke nogen hemmelig for nogen at vi brændende ønsker en kunstbane i HELLAS. Vi har i bestyrelsen
oprettet et udvalg, der skal se på muligheden for at få anlagt en sådan bane i parken, og i samarbejde med
KBU har vi lagt en strategi for hvordan det skal lykkes. Et af de første udfordringer er at undersøge om det

kan lade sig gøre, da parken er fredet, og hvordan en sådan fredning vil influere på projektet. Det er vi ved
at undersøge i denne måned, og først derefter ved vi om vi kan komme videre. Vores håb er, at vi kan bruge
Boldklubben Husum’s sag. Deres anlæg er som vores placeret i en fredet park, og de fik deres kunstbane
igennem. Næste punkt er så, at overbevise Københavns Kommune at det er en god ide at placere en
kunstbane i Engdraget, og at der kan findes midler til det. Vores håb er selvsagt at det lykkes og at der
ligger en kunstbane i HELLAS inden for de næste 4-6 år.
Vi søgte sidste efterår kommunens klubhuspulje om midler til at få ombygget vores køkken og
badefaciliteter. Vi fik bevilget pengene, har indhentet tilbud og er i disse dage ved at lave aftale med dem
der skal stå for ombygningen. Vi renoverer det store baderum med nye fliser og nyt badeamatur, samt
opdelingen af badet i 2 rum. Toilettet på gangen bliver ligeledes renoveret med nyt toilet og urinaler. I
køkkenet bliver at skiftet, så det kommet til at fremgå tidssvarende og mere hensigtsmæssigt. Vores plan
er, at begge dele står færdigt når vi starter sæsonen op igen til april.
Jeg vil til sidst takke bestyrelsen for godt samarbejde, trænere og ledere for en fantastisk indsats med at få
alle vores hold til at fungere, HELLAS Venner for jeres støtte til klubben, samt alle spiller og forældre for
jeres støtte til vores klub.
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