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Formandens beretning 

Medlemstallet er faldet en smule under året til ca 1.100 medlemmer på årsbasis. – Der er tale om en lille tilbagegang 
i flere af grupperne bortset fra små-piger (U6-U9), som har haft relativt en fin tilvækst. 

2017 – 1.109 medlemmer, -6% 
2016 – 1.180 medlemmer, -7%  
2015 – 1.268 medlemmer, +12% 
2014 – 1.132 medlemmer  

Fordelt på Piger/ kvinder og Drenge/herrer ser tallene således ud: 

2017  Piger/kvinder 219, -7%            Drenge/herrer 890, -6% 
2016 Piger/kvinder 236, +3% Drenge/herrer 944, -9% 
2015 Piger/kvinder 229, +7%  Drenge/herrer 1.039, +15% 
2014 Piger/kvinder 213 Drenge/herre 919 

Opgørelsen er på aktive, som har været medlem i mere end 4 mdr. 

Året 2017 var år 2 efter strategi-dokumentet ”- en fodboldklub i udvikling” men ikke mindst også 100 året for 
klubbens eksistens :  

17.4.2017 havde vore klub 100 års jubilæum. På dagen afholdt vi en reception i klubben, hvor mange både 
nuværende og tidligere medlemmer, trænere og ledere mødtes til et par hyggelige timer for at fejre vore klub. Jeg vil 
gerne på klubbens vegne takke for lykønskninger, positive tilkendegivelser på dagen og for talerne fra borgmester 
Jens Ive, formand for DBU Sjælland Ole Jacobsen og formand Rudersdal Idræts råd Lars Engelbert. Samtidig brugte vi 
klubbens jubilæum til at skyde ny aktiviteter i gang, det var vores jubilæums lotteri, som førte videre til udgivelse og 
salg af én skrabe julekalender og vores jubilæums/års bog, hvor man kan kigge tilbage på de mange gode oplevelser 
sammen med kammeraterne. Jeg håber både salg af en skrabe julekalender og udgivelse af års bogen kan blive 
tilbagevendende traditioner. Endelig vil jeg takke for den ekstra sponsorstøtte vi modtog i forbindelse med klubbens 
jubilæum, her vil jeg specielt takke for støtten fra Søndervangshallens fond, samtidig vil jeg også takke vores trofaste 
sponsorer for deres meget værdsatte støtte. 

For så vidt angår de sportslige højdepunkter i 2017 var det også året, hvor vi havde hele 6 ungdomshold i de såkaldte 
Østrækker, som er fællesrækker for København, Sjælland, Lolland Falster for de bedste hold i årgangen (Liga 
klubberne undtaget). En fantastisk markering for og af vores klub i dette jubilæumsår. Resultaterne blev mere end 
godkendt og samtlige 6 hold er at finde i deres øst rækker igen i foråret. 

Med mere end 50 hold i klubben som spiller stævner, halvårlige turneringer eller helårlige (sommer/sommer) 
turneringer er det en større opgave at holde styr på vinderhold i alle stævner eller turneringer, så for de specifikke 
hold henviser jeg til afdelingsberetningerne.  

Jeg vil dog fremhæve enkelte markante resultater fra året :  

• Hr senior 1 sjællandsmester ved sejr over Slagelse i puljefinale 

• Dr U14 sjællandsmester i Dr U14 mester række 

• Pi U15 sjællandsmester i Futsal B række.  

Vi fastholdt vores fokus på udvikling med følgende projekter i 2017 :  
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o DBU Børnekonsulent, piger 

o Pige fællestræning med Hillerød og Allerød 

o B kurser for udvalgte egne trænere 

o FCK Skills træning Dr U10-U15 (fredage og enkelt udvalgte hos FCK) 

o Spille opad fra U15 og opefter 

o Deltage i DBU talentcenter træning (Dr U10-12) 

o Deltage i særlig udviklingsrække (Dr U12) 

o Fodboldskole 

o Lagkagestævne 

I 2018 vil vi igen køre opdateret C træner kurser, da der dels er ”skiftet” eller vokset 3 årgange og dels kommet 

mange især nye ung-trænere til siden vores uddannelses-projekt i 2015. 

 
Bestyrelsens markante tiltag på indtægtssiden og central styring på alle indkøb bragte vores økonomi til et 
vendepunkt i 2017. Og således kan vi fremvise et positivt driftsresultat på ca 100.000 og dermed bringe 
egenkapitalen tæt på positiv.  
Da vores tiltag i 2017 ikke kun var af engangskarakter har vi for 2018 kunnet budgettere med overskud i samme 
størrelsesorden og altså bringe vores Egenkapital på ”ret køl”. Det er vores erklærede mål, at klubben bør have en 
egenkapital på 10% af omsætningen. 
Desværre ser vi at kommunens pro rata tilskud faldt i 2017 og forventes falde yderligere i 2018. Det gælder både 
inden for aktivitets-tilskuddet pr medlem såvel indenfor lokale og uddannelsesrefusion.  Det stiller yderligere krav til 
vores evne at skaffe midler fra tredjepart. 
 
Udover at markere vores klub i de regulære stævner og turneringer, har vi i 2017 haft fornøjelsen, at være vært ved : 

• Pi U16 pokalfinale 

• Bakken Festival stævne 

• DBU Pi U14 talent træning 
Og vi håber at få lov at udvide disse værts aktiviteter i de kommende år. 
  
Kapacitetsmæssigt var det store projekt i 2017 udskiftning af det 17 år gamle kunstgræs på Kunstbane 1 (Højen). Det 
måtte desværre udsættes da der dels viste sig ikke at have været lavet nogen byggetilladelse dengang i 1999 og der 
var miljøundersøgelser og evalueringer som krævede langt mere tid og økonomi end planlagt.  
I vinteren 17/18 er kunstgræsset desværre i sådan forfatning at de ældste U og seniorer ikke kan anvende banen til 
kropsbelastende træning eller kampe overhovedet.  
Vi har forhåbning om at projektet kan gennemføres i denne sommer (sommeren 18), men det afgøres først ved 
behandling af tillægsbevilling og udbudsprincipper i Kultur og Fritidsudvalget i denne måned  

Parkeringsforholdene omkring Birkerød stadion / idrætscenter er under al kritik. Vi arbejder kontinuerligt på at få 
kommunen / politikerne til at fremkomme med løsning på dette. At grunden ved Søndervangshallen i 2017 blev 
omlagt til P plads tæller positivt i den problemstilling. 

Det er med tilfredshed at der endelig også er afsat midler til renovering af været omklædnings- og badefaciliteter, 
som ikke har været renoveret siden bygningens start sidst i 60’erne!! Vi er dog af den mening at det afsatte 
rammebeløb på 470.000 pr omklædningsrum slet ikke kommer til at dække en nødvendig renovering, ligesom der 
ikke er taget højde for rum uden for selve omklædningen (gange skabe mv). 

Vi har stadig en lang liste af ønsker til forbedring som jeg jævnligt fremlægger for kommunens politikere såvel 
forvaltning 
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Jeg vil igen i år rette en Tak til alle medlemmer, trænere, ledere, hjælpere og forældre for indsatsen i 2017, uden Jer 
var der ingen Skjold Birkerød Fodbold. - Også en stor tak til klubbens administration.  

Vi er en stor klub med deraf følgende krav til bestyrelsens evne og vilje til en dedikeret og tidskrævende indsats 
under frivillighedens vilkår. Jeg takker bestyrelsen for et stort og engageret arbejde i det forløbne år. 

Og til allersidst vil jeg personligt takke for bestyrelsens indstilling til DBU Sjællands æresemblem som blev overrakt 
mig til vores jubilæums reception. Jeg er stolt af denne tilkendegivelse for mine mangeårige aktiviteter og opgaver 
for vores klub.  

Ejvind P. Christensen 
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