Beretning for året 2021
Velkommen til AIK Fodbolds generalforsamling 2022.
2021 startede hvor 2020 slap, dvs. med restriktioner for store dele af samfundet og selvfølgelig også
for os som fodbold klub. Vi har naturligvis hele tiden fulgt myndighedernes anbefalinger, dvs. vi har
ikke brugt vores omklædningsrum, vi har holdt afstand og trænet i mindre grupper når det var
anbefalingen. Dette til trods har vi som klub formået at holde træningen ved lige og takket været
gode frivillige og tålmodige medlemmer er det lykkedes, at spille fodbold og bevare et stabilt
medlemstal
Vi måtte også af ovennævnte årsager flytte vores generalforsamling til maj måned, så derfor er vi
her allerede 9 måneder senere og kan nu, langt om længe, forhåbentlig se frem til et 2022 hvor vi
ikke bliver begrænset af anbefalinger fra myndighederne.
Når vi som bestyrelsen ser tilbage på 2021, mener vi godt, at vi kan være tilfredse med de aktiviteter
vi trods alt fik igennem.
Vi har i foråret haft Mikkel Drexel til at træne vores målmænd i ungdomsrækkerne, en træning vi
ønsker at fortsætte 2022, i det der har vist sig et stort ønske fra vores trænere om have en kapacitet
som Mikkel til specifikt at træne vores unge målmænd.
På det sportslige skal vores U16 drenge fremhæves for et vundet sjællandsmesterskab i deres
række og vi med vores senior 1. hold nåede vi frem til 4. runde af Sydbank pokalen hvor
Frederikssund fra Danmarksserien blev en for stor forhindring.
Vores 1. hold måtte desværre en tur ned i Serie 2 efter sommerpausen, det er altid trist når vi rykker
ned, det er nu en gang meget sjovere at fejre en oprykning, men drengene, godt ledet af vores
træner Morten Rasmussen, har vist, at man ikke mister modet af den grund, ved vinterpausen lå vi
nummer 6 med kun få point op til de sjove placeringer, så lad os håbe på et fantastisk forår for vores
drenge på 1. holdet. Det er også dejligt at se mange tilskuere til vores hjemmekampe som i øvrigt
altid kan serviceres af frivillige der sælger drikkevarer og grill pølser ved kampene, det er sådanne
ting der samler klubben – Tak til alle jer der er med til at sætte rammerne for disse ”kampdage” hvor
vi ofte får samlet flere kampe på vores skønne stadion.
Vores afslutning inden sommerferien måtte vi, pga. restriktioner om antallet af mennesker samlet,
dele op i grupper, dette forhindrede ikke, at det blev en god dag og vi fik kåret årets træner, som helt
fortjent gik til Kim Borggaard. Kim har gjort et kæmpe stykke arbejde for pigerne, bl.a. har Kim i
sommers arrangeret AIK 65 Strøby Pige Cup og jeg ved at han i 2022 fortsætter med give disse
piger oplevelser sammen med fodbolden – Stor tak til Kim.
Nu når vi er ved pigerne skal det også nævnes at Henriette Holmgaard fik æren af at blive årets
AIK’er. En pokal vi giver til en i klubben som har gjort en ekstra ordinær indsats, Henriette har lagt
et stort stykke arbejde i vores pigeafdeling og fået sammensat et godt hold af trænere og frivillige i
denne afdeling. Ligeledes har hun været en aktiv del af holdet af frivillige omkring vores
seniorafdeling og er altid villig til at give en hånd når det kniber.
Vi har naturligvis, præcis som vi plejer, afholdt DBU’s Pigeraket, som Conni er ansvarlig for og afholdt
DBU’s Fodboldskole som Johnny er ansvarlig for. Begge arrangementer som vi har afholdt i mange
år til glæde for rigtig mange børn og unge mennesker.
Året skulle havde været afsluttet med Juletræsfest for de yngste, men måtte desværre aflyses pga.
corona. Vi valgte så at lave et arrangement ifbm. vores juletræssalg, hvor vores julemand delte
slikposer ud til børnene.

Et andet fokus område har været uddannelse.
Vi har i 2021 afholdt et C2 trænerkursus i klubben hvor 14 af vores egne trænere deltog.
Ligeledes har vi afholdt Hjerteforeningens genoplivningskursus hvor vi havde 20 deltagere.
Vi afsøger hele tiden muligheden for at kunne tilbyde vores frivillige kurser som enten fagligt eller
menneskeligt kan styrke dem og på den måde også vores fodboldklub.
Som i om lidt vil fra Conni, har vi haft et ganske fint år økonomisk.
Vi leverer et positivt resultat på kr. 57.000 og har samtidig sat kr. 100.000 af til ekstra aktiviteter i
2022. aktiviteter der skal komme hele klubben tilgode, det kan være træningslejre, sociale
arrangementer eller andre ting der kan styrke det fodboldfaglige eller det sociale sammenhold i
klubben, vi ser frem til at bruge disse penge til glæde for vores medlemmer og frivillige.
Grunden til gode resultat skal ses i lyset af gode indsatser på salg af bandereklamer, salg af juletræer
og salg af fyrværkeri og selvfølgelig også fordi vi ikke har kunnet deltage i de antal stævner og
arrangementer som vi plejer pga. corona.
Det lykkedes os at mere end fordoble overskuddet på salg af juletræer, dette bl.a fordi vi igen var i
Solgårdsparken og at vi kunne melde udsolgt af træer d. 23.12.
Tak for indsatsen til alle dem der bidrog med salget og fik bemandet vagterne.
Vi slap heldigvis for tyveri af fyrværkeri i år, her var også gjort en stor indsats med overvågning og
vagter til at passe på krudtet.
Det betød et flot resultat på over kr. 62.000. dette resultat kunne havde været blevet endnu bedre,
hvis vi havde kunne levere det fyrværkeri som vi normalt kan. Men pga. leveringsproblemer blev
mange ting ikke leveret – Igen fik corona skylden, så lad os håbe tingene retter sig til nytåret 2022.
Som afslutning skal lyde en kæmpe tak til klubbens frivillige, uden jer ingen klub.
Kæmpe tak til alle vores medlemmer som har givet os rigtig mange gode timer på banerne – Uden
jer ingen klub.
Sidst skal også lyde en tak til bestyrelsen, hvor vi har haft mange møder hvor vi gør vores bedste
for at klubben skal være et godt sted at være – Både socialt og fodbold mæssigt.
.
Formanden
AIK 65 Strøby Fodbold

