Formandens beretning for året 2017

Endnu engang rigtig hjertelig velkommen til vores årlige generalforsamling. I lighed med de forgangne år, vil
formandens beretning igen i år være opdelt i to. Først vil jeg fortælle om hvad der er sket i klubben
generelt, derefter vil Martin fortælle om ungdomsafdelingen.
Inden vi kommer dertil, vil jeg gerne ha’ lov til at sige nogle få ord om det 3 personer som er gået bort i det
forgangne år.
Benny Andersen, var det medlem med den længste anciennitet i Hellas. Han havde været medlem af
klubben uafbrudt siden 1946, dvs. intet mindre en 71. år. Benny var i sine unge dage en af de bærende
kræfter på klubbens 1. hold, og da karrieren som spiller sluttede fortsatte han som holdleder. Han har også
haft en stor andel i tilbygningen til klubhuset, den del vi i dag kalder Cafe’en. Benny døde i sommeren i en
alder af 79 år.
Leif Bjørkmann var lige som Benny medlem af klubben i rigtig mange år. Leif bliv meldt ind i klubben som 8
årig i 1948 og var medlem til sin død i efteråret sidste år. Det blev til en imponerende periode på 69 år. Leif
var Hellasmand lige til det sidste, og selv om det ikke var meget vi så til ham de senere år, så var han altid
med til det årlige seniortræf i klubben. Leif spillede få kampe på klubbens 1. hold, mens det blev til mange
kampe på 2. og 3. holdet. Efter sin aktive karriere var Leif med i spillerudvalget i den periode hvor klubben
lå i Danmarksserien. Leif var også i en lang årrække redaktør for det hedengangne Hellasblad, og han stod
også for klubbens jubilæumsskrift ved 50 års jubilæet. Leif blev 77 år.
Børge Nielsen behøver ikke den store præsentation. Kendt og elsket af alle – børn som voksne – i klubben
og aktiv lige til han i efteråret 2016 valgte at flytte permanent til sin andet hjem i Thailand. Desværre blev
det kun til et lille års tid der, og Børge døde i efteråret sidste år, 74 år gammel. Børge kom til klubben i
1980, hvor han startede som holdleder for vores damesenior. Senere blev han holdleder for klubbens 1.
hold, og det var han uafbrudt til han rejste til Thailand forrige år.
Klubben har mistet 3 store personligheder, som på hver deres måde har været med til at skabe den klub vi
kender i dag. Æret være deres minde.
En af de største ting der er sket i det forgangne år er nok vores ombygning af køkkenet, og den
igangværende ombygning af bade- og toiletrummet. Ombygningen af køkkenet startede i januar måned, og
vi havde forventet at det stod færdigt til sæsonstart den 1. april. Det kom desværre ikke til at ske. April og
et stykke ind i maj, havde vi et interimistisk udsalg af kaffe, øl og vand i den anden ende af Cafe’en. Men
køkkenet blev færdigt, og vi er meget tilfredse med resultatet. Selve salgsområdet er blevet meget mere
åbent og tilgængeligt, og køkkenet fungerer upåklageligt. Det er også mit indtryk, at alle er meget tilfredse
med det. Ombygningen af bad og toilet udskød vi til sæsonen sluttede, og vi forventer at den er færdig i
løbet af februar måned. Vi glæder os meget til nye og mere tidssvarende faciliteter.
En anden stor ting i 2017 var 1. seniors oprykning til serie 1. Som de fleste kan huske fra min beretning fra
sidste år, så sagde jeg, at vi ikke kun gik efter oprykning, men også efter 1. pladsen. Og det må i den grad
siges at være lykkedes. En suveræn 1. plads med 6 point til nr. 2. En målscore på 102-37, 26 flere scorede
mål en nr. 2. Det bli’r ikke meget bedre. I det 1. halvår i serie 1 blev succesen fulgt op, og vi lå i en lang
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periode på 2. pladsen, men nogle ærgerlige pointtab i de sidste kampe gjorde, at vi i et meget tæt førerfelt
slutte 1. halvdel af sæsonen på 6. pladsen, hvilket må siget at være absolut godkendt. Traditionen tro, så vil
vi fra klubbens side gerne anerkende puljesejren, og det gør vi ved at uddele en Hellas nål. Det sker
umiddelbart efter denne beretning.
Nogen siger at man skal stoppe på toppen, og det valgte vores træner Morten Christensen så at gøre. Han
kunne ikke længere få et krævende job, og et familieliv til at hænge sammen med trænergerningen i Hellas
så han stoppede med udgangen af sidste år. Morten stod alene i spidsen for holdet, efter Christoffer
Jonassen gik på orlov som assistenttræner i sommers. En stor tak til dem begge for det meget flotte resultat
med holdet, og jeg tror og håber at det ikke er det sidste vi ser til dem i Hellas. Vi har til den nye sæson
ansat Andreas Nielsen som cheftræner og Lars Kjestrup som assistenttræner. Andreas kom til klubben i
efterår hvor han startede som vejleder og rådgiver for vores ungdomstrænere. Vi så lynhurtigt potentialet i
Andreas, og valgte at tilbyde ham den ledige stilling som 1. holds træner hvilket han heldigvis accepterede.
Lars en gammel kending i klubben. Han har spillet på klubbens 1. hold indtil for 3-4 år siden hvor han
flyttede til Finland. Efter han kom hjem igen, var det naturligt for ham at søge tilbage til Hellas, og med
vores kendskab til Lars var det lige så naturligt at gå benhårdt efter at få ham tilknyttet som
assistenttræner, hvilket han var enig i at det var en go’ ide.
Målsætningen for 2. senior var lige som for 1. senior en oprykning. Serie 4. skulle udskiftes med serie 3.
Sådan kom det desværre ikke til at gå. I den række spiller man halvårsturnering og en 5. plads i foråret
skulle udskiftes med min. en 2. plads i efteråret, men ikke mindre en 5 uafgjorte kampe satte en stopper for
den drøm. Havde vi dog bare lavet 1 mål mere i hver af de kampe så………… Det går vi benhårdt efter i år. Vi
har haft en meget stor tilgang til holdet i det forgangne år, så det skal bare lykkes nu. Tilgangen har betydet
at vi laver et nyt 3. hold så der bliver spilletid til alle. Marco Gertsen og Tim Nielsen har stået for holdet i et
par år, og i efteråret fik vi tilknyttet Daniel Nielsen til holdet. Daniel har tidligere været træner for nogle af
vores ungdomshold, og efter at ha’ prøvet sig af på højere niveau i andre klubber, var det hans ønske at
komme tilbage til Hellas, og vi fandt en rigtig god løsning i at han indgik i trænerteamet omkring 2. holdet,
hvilket bliver til et team der for den nye sæson vil være et team for både 2. og 3. holdet.
I oldboys- og veteranafdelingen er der også sket lidt nyt. Vores tidligere 11 mands oldboys – som i sæsonen
2016 – spillede 11. senior, valgte at skifte tilbage til oldboysrækkerne, men med lidt frafald, blev det ”kun”
til 7 mands. Vi fik yderligere tilgang af et nyt hold oldboysspillere, og har derfor haft 3 oldboys og 2
veteranhold i ilden. Ganske dejligt at vi også har tilgang på den front. Resultatmæssigt har jeg hørt at alle
holdene har spillet en gang fornuftigt fodbold.
Vi har på vores årlige træner- lederfest den sidste fredag i januar haft tradition for at uddele 2 pokaler, en
til årets træner og en til årets leder. Vi har imidlertid følt, at vi ikke har været gode nok til også at hædre de
holdledere der ikke er så synlige i den store sammenhæng, men som gør et kæmpe stort arbejde for deres
hold med at få dagligdagen til at fungere der. Så vi valgte at indstifte en ny pokal, som skulle gå til årets
holdleder. Og lige netop der var det helt oplagt, at vælge at gøre denne pokal til ”Børge Nielsens
Mindepokal”, da Børge var indbegrebet af en holdleder. En der havde styr på holdet, på materialerne og
ellers var der altid for holdet. Og lige så naturligt at det skulle være Børges Mindepokal, lige så naturligt var
det at Charlotte Bartholin skulle være den første der skulle modtage denne pokal. Charlotte har gennem de
seneste 8 år været holdleder for årgang 2005 – lige siden drengene startede med at spille fodbold. Hun har
været der hele tiden, også i den periode hvor holdet næsten var ved at gå i opløsning, og der kun var
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ganske få spillere tilbage. Charlotte har altid haft 100 % styr på holdet, og på at alle spillere er indmeldt, at
der er spillere nok til kampene – og biler til udekampene, og at kamptøjet er i orden og altid tilstede når det
skal bruges. Charlotte er også altid på, når der er brug for en ekstra hånd til de arrangementer vi holder.
Eksempelvis var hun med til at arrangere vores 90 års fest sidste år. Og så er hun altid i godt humør og
super sjov at være sammen med. Stort tillykke til Charlotte.
Prisen for årets leder gik i år til Anders Bych. Anders har gjort et ekstra stort stykke arbejde i specielt børne
og ungdomsafdelingen det forgangne år, og er generelt meget aktiv i klubben og engageret på flere plan.
Han er vellidt, kendt for altid at være parat til at hjælpe til og for sin store energi. Han har været aktiv
træner i flere år og har i alle årene været en af driv kræfterne på sin årgang, og skal der dømmes en kamp,
så er Anders altid klar. Han er aktiv i Børne- og ungdomsudvalget, hovedansvarlig for Hellas’ egen
mikrofodboldskole, har startet tumlingebold for de 3-4 årige og så er han børneansvarlig for u3-u10, så det
var fuldt fortjent at pokalen i år gik til Anders. Stort tillykke herfra.
Årets træner 2017 gik til 1. holdets træner Morten Christensen. Som jeg tidligere fortalte om holdets
sæson, så var det svært at komme uden om Morten til denne pris. Selv om man på papiret har en masse
gode spillere, så kræver det en del at få dem til at fungere som hold, men det har Morten formået på
fornemste vis. Han lagt et fantastisk stort stykke arbejde i det hold, som han har været en fast del af de
seneste 15 år, først som spiller og siden hen som træner. Også et stort tillykke til Morten.
Vi har i 2017 afholdt flere store arrangementer. Udover fodboldskolerne, som Martin har med i sin
beretning, har vi igen afholdt Valby Cup i juli/august måned. Sportsligt ikke så godt, men vi fik da
topscorerprisen, som gik til Anders Hviid Petersen. Et super fint arrangement som også vil blive afholdt i
slutningen af juli og starten af august. Følg med i ValbyBladet og på vores hjemmeside når tiden nærmer sig
for oplysninger om spilleplan.
Vi afholdt et kursus for alle trænere i klubben omhandlende skadesforebyggende træning. Pænt besøgt og
noget vi vil fortsætte med fremover hvis det er muligt og det er noget der er relevant for en bred kreds i
klubben.
Skal vi også prale lidt, så må det være at vi var præsenteret i DBU Københavns blad ”Magasinet Bold” med
en 2 siders artikel hvor Martin præsenterede vores værdigrundlag og vores nye mobbepolitik.
En af de helt store udfordringer i 2017 – eller skulle man hellere sige problemer – var tildelingen af tider på
kunstbanerne i Valby Idrætspark og på Lykkebo Skole. Kort fortalt gik det ud på, at i Valby IP havde vi fået
for lidt tid i forhold til vores størrelse, og på Lykkebo Skole havde de ikke fået vores ansøgning med da de
fordelte tiderne. Meget arbejde og skriveri frem og tilbage. Vi kom næsten i mål, og har fået nogenlunde de
tider vi har brug for. Det er besluttet, at der skal nedsættes et udvalg for Valby IP der skal arbejde med de
fremtidige betingelser for fordelingen. Det udvalg er vi med i.
DBU København har i efteråret besluttet at holdkort der ikke er udfyldt inden kampstart resulterer i at
kampen er tabt 0-3. Det er gjort for at forebygge div. Former for snyd. Det er for så vidt meget godt, men
det rammer bare skævt, og går ud over dem der ikke, eller ikke har intentioner om at snyde, men ”bare”
har glemt, ikke nået at udfylde holdkortet. De bliver straffet sportsligt for en administrativ fejl. Jeg har ikke
den forkromede løsning, men mener at det er et forkert skridt, og vi vil ta’ det op de relevante steder. Jeg
kan i sagens natur ikke love at det bliver lavet om, og skal derfor her opfordre til at alle er ekstra
opmærksom på at få udfyldt deres holdkort til tiden.
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Vores Sportsnetværk, som er en forsamling af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og som
afholder deres møder hos os hver 3. uge, er still going strong. De er 24 medlemmer og der er stadig plads til
flere, så skulle nogen ha’ tid og lyst til at deltage er de velkommen til at kontakte mig. Ud over at få en
masse gode kontakter, så er man også indirekte med til at støtte klubben.
Vi valgte sidste år at hylde vores trofaste medlemmer med en Hellasnål for henholdsvis 10, 25 og 40 års
medlemskab. På sidste års generalforsamling blev der uddelt en del af disse nåle, men der er stadig nogen
som ikke har fået den. Det vil vi løbende sørge for sker, og på denne generalforsamling vil vi gerne ønske
følgende tillykke:
Peter Mortensen har været medlem siden 1980 og modtager en 25 års nål.
Jannie Holm har været medlem siden 1992 og modtager en 25 års nål.
Gerner Jacobsen har været medlem siden 1992 og modtager en 25 års nål.
Palle Aarfelt har været medlem siden 1998 og modtager en 10 års nål.
Mathias Heindorff har været medlem siden 2006 og modtager en 10 års nål.
Rune Sørensen har været medlem siden 2007 og modtager en 10 års nål.
Jeg vil til sidst takke bestyrelsen for godt samarbejde, trænere og ledere for en fantastisk indsats, HELLAS
Venner for jeres støtte til klubben, samt alle spiller og forældre for jeres opbakning.
Henrik Christensen
Formand
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