
 

 
 
 
 
Bestyrelsens beretning 
Generalforsamling 25. februar 2011 
 
Formanden lægger ud 
v/ Guy Rubaudo 
 
 
 

Menneskelige værdier – det er vores varemærke 
Det er mere end nogensinde vigtigt at sende klare signaler om det værdigrundlag, som 
Boldklubben Søborg er funderet på. Ikke fordi det går dårligt for klubben – tvært imod kan 

vi vist roligt sige – men fordi, der ikke skal meget til, før fundamentet kan smuldre. Vi skal 
derfor hver eneste dag i klubben arbejde for at synliggøre klubbens værdier. De skal være 
vores varemærke for nuværende og kommende medlemmer.  

 
 

 

 
At alle medlemmer kender værdierne og lever op til dem, skal være det, vi er kendte for, 
og vi skal sætte værdiordene i centrum hver gang, vi er sammen i dét fælles frirum, som 

Boldklubben Søborg er.  
 

Vi har fastholdt medlemsantallet trods udmeldelser i årets løb. Det betyder jo, at der er 
kommet nye til og STORT VELKOMMEN til jer. Vi håber, at I sammen med os andre, vil 
være med til at føre klubben ind i fremtiden med de gode værdiord som ledetråd. 
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I Boldklubben Søborg har bestyrelsen i mange år gjort det økonomiske område til ”noget, 

vi ikke vil bruge tid på”. Der har været stramme budgetter, og der er ikke brugt en krone, 
før der var garanti for, at der var indtægt tilsvarende i kassen. Vi har i 2010 været nødt til 
at sætte lidt mere fokus på økonomien, end vi har været vant til. Vi fik generalforsamlin-

gens opbakning til opkrævning af ekstra kontingent, hvis det blev nødvendigt. Det var 
nødvendigt, men flere forhold gjorde, at vi valgte (endnu en gang) at lade opsparingen til 
spilletøj holde for.  

 
I april 2010 indgik vi sponsoraftale med Lyngby Turistfart, og det er et samarbejde, som vi 
ser frem til i de næste 2 år.  

 

Klubbens medlemstal 2005-2011 

År Kvinder 
 under 
 25 år 

Mænd 
 under 
 25 år 

Kvinder 
 over  
25 år 

Mænd 
 over  
25 år 

  Aktive 
i alt 

Passive 
 i alt 

Medlemmer 
 alt i alt 

1.1.2005 1 5 23 69  98 23 121 

1.1.2006 0 3 23 78  104 21 125 

1.1.2007 2 2 17 71  92 23 115 

1.1.2008 2 2 17 71  92 20 112 

1.1.2009 4 4 11 74  94 20 114 

1.1.2010 7 7 13 72  99 16 115 

1.1.2011 7 6 14 66  93 18 111 

 
 

I Boldklubben Søborg betyder medlemsstabilitet også, at det sportslige kommer frem i 
vurderinger og prioriteringer. Det har i flere år været en målsætning at have trænere til 
alle afdelinger. Det har vi også opfyldt – stort set.  

 
I Boldklubben Søborg har bestyrelsen i 2010 fortsat arbejdet med synliggørelse af klub-
bens værdier og målsætninger. Arbejdet har på visse områder allerede båret frugt, fx ved 

det nye logo. Det synlige PR-arbejde starter vi for alvor på i 2011. På generalforsamlingen 
vil vi vise nogle af de tiltag, som allerede er færdige. 
 

 
Vi må da ellers sige, at 2010 blev udfordringernes år, hvad faciliteter angår. Vi var knap 
kommet i gang med sæsonen for håndbold, før en vandskade betød, at vi måtte væk fra 

Buddingehallen i næsten 4 måneder. Vi fik gode erstatningstider – også til fodbold, som 
på et tidspunkt går indendørs. Med hiv og sving gik det i Søndergård Skoles boldhal, som 

ikke er stor nok, og det er faktisk ikke så nemt at træne i en hal, hvor banen er for lille til 
håndbold. At der så også på et tidspunkt blev påsat brand i et rengøringsrum på Sønder-
gård Skole, så hallen lukkede i 4 uger betød, at vi igen var hjemløse. Herrerne klarede sig 

med kampe, mens damerne indledte træningssamlinger med et af AB’s damehold i AB-
Hallen.  
 

Nu da det er overstået, er vi vendt tilbage til en fantastisk boldhal. Det nye gulv er godt at 
spille på, og det har givet hallen et synsmæssigt løft. Vi må i sandhed sig, at vi i de sidste 
måneder af 2010 levede i håbet om, at mundheldet: ”Der er ikke noget der er skidt, uden 

at det er godt for noget” ville give en form for gevinst – og det gjorde det. 
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Fodboldbanen på Buddinge Lane har ikke været bedre i mange år. Der er faldet tilpas med 

regn (for en fodboldbane) og der har været rigeligt sol. Der er dog stadig huller og ned-
slidninger, som ikke bliver udbedret så hurtigt, som vi kunne ønske os. Det vil bestyrelsen 
selvfølgelig holde et skarpt øje med. 

 
Brug af boldhallen og boldbanen på skolens ferie- og fridage har vi haft stor glæde af. Der 
har været mange til træning i de ferieperioder, hvor der normalt har været lukket. Det er 

en meget positiv ting, at vi kan fortsætte træningen, selvom skolen holder fri i dagtimer-
ne. 
 

En af bestyrelsens sidste beslutninger i 2010 var at hæve godtgørelsen for vask af spilletø-
jet. Der er nu en bedre sammenhæng mellem udgiften og godtgørelsen. 
 

 
Årets tilbageblik giver både bestyrelsen og medlemmerne lejlighed til at stoppe op og gøre 

status over de ting, der er sket i 2010. Det giver også bestyrelsen en lejlighed til at for-
midle de tanker om klubbens ve og vel, som bestyrelsen gør sig. Beretningen danner der-
for udgangspunkt for den debat, der skal være på generalforsamlingen. Her har klubbens 

medlemmer mulighed for at "blande" sig i alle spørgsmål, der har med klubbens drift at 
gøre. Komme med forslag til forandringer, forbedringer, indvendinger mod bestyrelsens 
beslutninger - den debat er måske det vigtigste element i hele klubbens liv.  

 
 
Bestyrelsen, som har styret klubben gennem 2010 er: 

 
 Formand Guy Rubaudo 

 Næstformand Peder Stig Andersen 
 Fodbolddirektør Morten Esmann 

 Håndbolddirektør Thomas Mortensen 
 Kasserer Pia Bagger 

 
Thomas Mortensen valgte at stoppe som medlem i klubben med udgangen af november 

2010, og det fik betydning i forhold til direktørarbejdet, men også i forhold til håndboldaf-
delingen.  
 

 

Fælles aktiviteter ud over fodbold og håndbold 
 
Bowlingmesterskabet 
Traditionen tro spiller vi om at blive bowlingmester efter generalforsamlingen. Det er en 

god lille tradition, som ud over at vi spiller bowling på absolut forskellige niveauer, så er 
der god lejlighed til at få en snak med hinanden og også et godt grin. Thomas Mortensen 
blev bowlingmester med 149 kegler, men det er fortsat Niels Gade, der har klubrekorden 

på 171 kegler. 
 
Sommerfesten 

I 2010 inviterede bestyrelsen igen til fælles sommerfest med kanotur, spisning og VM-
fodbold.  
Alt var lagt hyggeligt tilrette: 29 medlemmer, kanotur ved Bagsværd Sø, rundbold, konge-
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spil osv. Der var ikke så meget tid til at sejle alt for langt væk, men det blev da til en hyg-

gelig lille tur for alle. Desværre druknede den efterfølgende del i regn, så der blev ingen 
rundboldmestre fundet og Kongespillet blev båret hjem i den gennemblødte pose. Til gen-
gæld blev de fantastiske kager spist. Vi sluttede på Restaurant Fik Ret til spisning og et 

par hyggelige timer som bl.a. bød op VM-fodbold. 

Juleafslutningen 
De senere år har den fælles juleafslutning været et tilløbsstykke og 2010 var ingen undta-

gelse.  Der var stor tilslutning til volleyball, og ved den fælles pizzaspisning i klubrummet 
var stort set alle pladser optaget. Det var beviset på, at det ikke altid er de helt store be-
vægelser, vi skal sætte i gang for at få en virkning. Det var nok igen i år den største ople-

velse på tværs af klubben.  
 
Noget helt andet 

Så deltog vi også i Gladsaxedagens kulturfest i august. Det er Gladsaxe Kommune, der in-
viterer alle foreninger til at komme med udstillinger og aktiviteter i Rådhusparken, hvor så 

alle borgerne kan komme forbi. Vi deltog igen i år med en forhindringsbane, og det kan jo 
lyde lidt mærkeligt. Vi bruger forhindringsbanen, fordi der så kommer mange børn. Børn 
har forældre. Nogle af dem har tidligere spillet håndbold og fodbold, så dem vil vi gerne 

have fat i. At deltage på denne dag giver også lidt gratis reklame for klubben. 
 
 

 

Håndbold  
v/ assistent Pia Bagger  
 
Året i håndboldafdelingen har været er meget anderledes år. Ved starten af 2010 var der 

tilmeldt et dameseniorhold, et herreseniorhold og et hold i old girlsrækken til turneringen. 
Der var kommet en del nye og unge spillere til, så de skulle føre 1. holdet videre, mens 
der blev efteranmeldt et old boyshold, så flest mulige kom i kamp.  

Thomas Mortensen var spillende herretræner, og jagten på en herretræner blev indledt 
blandt andet med en annonce på traenerjob.dk. Den ugentlige træning blev godt suppor-
teret af Jan Hansen, som ofte tog dommerfløjten frem. Der var dog ingen tvivl om, at der 

måtte en egentlig træner til.  
Damerne trænede ufortrødent videre med træningen under kyndig ledelse af Jan Hansen 
og en fortsat tilgang af unge spillere.  

 
I april lykkedes det at indgå aftale med Allan Petersen, som herretræner. Det var svære 
kår, han havde med mange nye spillere, men alle kløede på.  

 
Dameseniorholdet slutter turneringen, så de skal spille oprykningsspil. Desværre lykkedes 

det ikke at vinde mere end én af tre kampe ved kvalifikationsstævnet. Kampene var mod 
de to nedrykkere fra serie 1 og den anden nr. 2 i serie 2. Det er skrappe krav til opryk-
ning, men sådan er det jo. Det blev til endnu en sæson i serie 2. Der måtte nu trænes 

hårdere, så det ikke bliver nødvendigt at komme ud i kval-kampe. Både spillermaterialet 
og træneren er til stede med den kvalitet, der skal til, så de må give den gas og få den 
oprykning i hus via en direkte oprykningsplads. 

 
I april holdes håndboldafslutning med kampe og udnævnelse af årets spillere. 
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Til sommerturneringen er tilmeldt 2 damehold og 2 herrehold, men det holder hårdt at 
stille hold til kampene. Træningerne kører fint både hos herrer og damer, og målsætnin-
gen for 2010 var fortsat, at der ved sæsonskifte skulle være spillere nok til 2 seniorhold 

for både herrer og damer. Det har stor betydning for tiltrækning af nye og unge spillere, 
at muligheden for at komme i kamp er til stede. Den målsætning var indfriet, hvad spiller-
antal angik.  

Imidlertid bliver vi nødt til at trække det ene dameseniorhold, da der var flere spillere, der 
var langtidsskadet og tilmed 3 spillere, der var gravide. Vi nåede at trække holdet uden 
beregning. 

 
Vi er lige kommet i gang efter sommerferien, da vi i midten af august får vi besked om, at 
Buddingehallen er lukket med øjeblikkelig virkning på grund af oversvømmelse. Vi får 

erstatningstid til håndbold i Søndergårdhallen samme ugedag og tid. Det var bedre end 
slet ingenting, men faktum er, at hallen ikke har den korrekte størrelse. Det var så også 

en udfordring at træne i en hal, hvor lysarmaturer flere steder hang i ganske tynd op-
hængning, små mål og madrasser var stablet op med fare for at falde ned og nettene i 
målene var så slidte, så der kun var halve net i. Ved en hurtig indsats fra kommunens 

side, bliver forholdene udbedret – dog ikke hallens størrelse i sagens natur! Det skulle si-
den hen vise sig, at vi først kom ”hjem” igen kort tid før jul. 
 

I starten af september meddeler Allan Petersen, at han ikke synes, han vil fortsætte som 
herretræner. Det er vi selvfølgelig kede af, og Thomas Mortensen tager over igen som 
træner. 

 
Alle kampe spilles i Gladsaxe Sportshal eller rykkes til senere. Enkelte kampe flyttes med 
over i 2. halvdel af turneringen. Der indledes træningssamarbejde med et af AB’s damese-

niorhold, og det betyder, at træning i kampsituationer kan ske, da deres hal er større.  
 
Vi har tilmeldt et dame- og et herrehold til Østpokalturneringen, og det blev for begge 

holds vedkommende en blandet fornøjelse. Damerne mødte et serie 2-hold, et serie 1-hold 
og et kvalrækkehold med 3 nederlag til følge. Kampene blev alle 3 spillet som udekampe, 
da Buddingehallen var lukket. Herrerne mødte et serie 2-hold og tabte stort. Holdet skulle 

også have mødt et kvalrækkehold, men kunne ikke stille hold, så Søborg blev taberdømt. 
Noget af forklaringen på de manglende spillere til en kamp, kan tillægges det faktum, at 

de skulle møde et stærkt hold med et garanteret nederlag til følge. Der er ingen tvivl om, 
at det er gode kampe mod stærke modstandere, men deltagelse i pokalturneringen må i 
den kommende sæson sættes i forhold til udbyttet. Ingen havde for alvor troet, at holde-

ne kunne gå videre, når der er hold fra 1-2 rækker over. 

Bedst som vi er ved at finde ind i en rytme, får vi besked om, at der har været en på-

sat brand i rengøringsrummet i boldhallen på Søndergård Skole. En del af facaden ved 
rengøringsrummet og de bagved liggende rum blev beskadiget, og det betød, at hallen ik-
ke kan bruges i 14 dage, da eltavlen var beskadiget, rengøringsrummet istandsættes og 

grundig udluftning var påkrævet.  

Bedst som vi tror, at vi skal ”hjem” til Buddingehallen, får vi at vide, at gulvet først er klar 

til ibrugtagning den 30.11.2010. Det betød 2 uger uden noget sted at træne, da det var 
midt i sæsonen. 



År 2010 i Boldklubben Søborg - side 6 
 

 

Den 30. november 2010 er vi hjemme igen i Buddingehallen. Gulvet er et nyt og moderne 
gulv. Herrerne indkaldes af bestyrelsen til spillermøde, fordi Thomas Mortensen har valgt 
at melde sig ud af klubben. Det ville få betydning for de koordinerende funktioner, han 

havde som håndbolddirektør, men også i forhold til den indsats, han har lagt som træner. 
Hertil det faktum, at der også var 2 andre spillere, som havde meddelt, at de ikke ville 
være medlem mere. Den ene på grund af manglende træner og manglende tid og den 

anden på grund af dårlig ryg. Kun 16 spillere var ikke nok til 2 hold, og der skulle findes 
nogle, der kunne stå for træningen og varetage de praktiske ting omkring holdene. 
 

Mødet konkluderede, at det ene hold måtte trækkes, men at det skulle være det lavest 
rangerende, så klubben via et hold i serie 2 måske kunne tiltrække flere spillere. Der var 
fælles fodslag, der blev fundet folk til at lede træningen, de ældre spillere ville gerne coa-

che de yngre, der var tøjvasker og holdleder, så det kunne da gå en tid. På spørgsmålet 
om, hvornår der ville komme en træner, måtte vi dog svare, at det kunne have lange ud-

sigter. Vi havde jo støvsuget trænermarkedet, vi havde brugt alle vores kontakter, vi hav-
de tryllet, så vi kunne kun håbe på, at miraklernes tid ikke var forbi. Det var det grundlag, 
som spillermødet sluttede på – meget positivt, men alligevel med en frygt for, hvordan 

fremtiden ville gå for herrehåndbold i Boldklubben Søborg. 
 
Herreholdet spiller kamp tirsdagen efter i Buddingehallen, og et muligt trænerpar ser på. 

En tilfældig bemærkning over noget snak i krogene, gav pludselig et kort på hånden. Vi fik 
et telefonnummer, og den foreslåede træner blev kontaktet. Han havde dog en betingelse, 
og det var, at han ville have en med som hjælpetræner.  

Holdet taber kampen, men efter kampen kunne vi fortælle spillerne, at Mik Trustrup og 
Lisbet Lykke Christiansen havde sagt ja til at træne herrespillerne fra 2011 og 1½ år frem. 
Der var kun gået en uge, og udover at vi virkelig havde været handlekraftige, så havde vi 

fået mere end vi overhovedet havde drømt om. Spillerne var da også utroligt glade, da de 
fik præsenteret det nye trænerpar. 
 

Miraklernes tid er ikke forbi, må vi sande. Ved indgangen til 2011 har vi superdygtige træ-
nere til såvel herrer og damer. Herreholdet ligger ikke fantastisk i rækken, men nogle af 
dem er allerede begyndt at løbetræne. Træner Mik har nemlig varslet, at han vil rykke op 

til næste år.  
Dameholdet indtager en flot 1. plads i serie 2 damer med maksimumspoint og en solid 

målforskel. Holdet skal efter nytår indgå i ny turnering sammen med de andre serie 2 pul-
jers ”tabelførere”, hvor kampene spilles som 2. halvdel af turneringen. Hvis gejsten og ev-
nerne fortsætter hos spillerne og træner Jan’s taktiske kundskaber tilsvarende fortsat er 

modstanderne overlegen, så ender det med en oprykning til serie 1.  
 
Det blev en på mange måder meget anderledes sæson, men vi kom godt ud af året og 

kan med stor optimisme se fremad. 
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Fodbold  

v/ fodbolddirektør Morten Esmann 
 

For Boldklubben Søborg bød fodboldåret 2010 overvejende på positive oplevelser. Året 
bød da på enkelte udfordringer og problemstillinger, der skulle løses, men ikke af nogen 
alvorlig karakter. Og er det ikke sådan, at en levende klub i konstant udvikling af og til har 

brug for udfordringer for at holde sig i form? 
 
Hvis vi vanen tro starter med det, som fodbold i sidste ende handler om, nemlig resulta-

terne, så er det bestemt opløftende. Ikke længe efter sidste års generalforsamling sluttede 
Futsal-sæsonen. Vores hold i B-rækken kunne dårligt klare det bedre end de gjorde, for de 
sikrede sig oprykning til A-rækken, mens det ene af de to hold i C-rækken kun var ganske 

få mål fra at nå samme succes. Det tredje hold, også i C-rækken, opnåede en respektabel 
placering. I den sæson, der er i gang lige nu, ligger alle vores tre hold på en acceptabel 5. 
plads i deres respektive rækker. 

 
Ude på Buddinge Lane var klubbens resultater lige så flotte. Først og fremmest lykkedes 
det vores old boys at sikre sig en fortjent oprykning efter en spændende sæsonafslutning. 

Det hold, der rykkede op, får ingen problemer med at klare sig i A-rækken, så det bliver 
spændende at følge dem. Et hold, der klarede sig noget anderledes, men alligevel succes-

fuldt, var vores seniorer i Mesterrækken. De måtte ud i play off for at sikre sig endnu en 
sæson i rækken, men eftersom holdet forrige år var en tur i A-rækken, og gennemsnitsal-
deren på spillerne jo ikke falder som tiden går, var fortsat status som Mesterrækkehold 

sæsonens mål. Og det nåede de jo heldigvis. 
Vores veteraner var en overgang med i kampen om oprykning til Mesterrækken, men måt-
te i sidste ende strække våben og ”nøjes” med en 4. plads. Jeg tror holdet er med i den 

sjove ende igen i den kommende sæson. De gamle veteraner (45+) kom ind på en fin 6. 
plads lige midt i rækken, men med flere sejre end nederlag. 
 

Endelig skal jeg nævne sæsonens resultat for seniorerne i B-rækken. På en måde kan man 
sige, at dette 11-mandshold er klubbens flagskib. Det er her, vi har en ansat træner, det 
er her, vi skal være så attraktive, at vi kan rekruttere nye unge medlemmer, og det er her-

fra de kommende oldboys og veteraner skal komme.  
Desværre levede resultaterne i 2010 ikke helt op til vores forhåbninger. Fire sejre, en uaf-
gjort og 11 nederlag er et trist resultat – ikke mindst for spillerne på holdet, der er kede 

af, at de ikke kunne nå bedre resultater. Vi har nogle dygtige spillere, der også har et godt 
kammeratskab indbyrdes, men når der står 11 modstandere på den anden side af midter-
linjen, er det som om de mange kvaliteter, der beviseligt er på holdet, får svært ved at ar-

bejde sammen som en enhed, der går efter samme mål – at vinde kampen.  
 

Vi har tidligere haft seniorhold med forskellige problem, blandt andet disciplinære, at slås 
med, men den slags udfordringer er der slet ikke på det nuværende hold. Selv træner jeg 
jævnligt med seniorerne, og det er ubetinget en rar flok at være sammen med. Det får 

mig til at tro, at der ligger et skjult potentiale, vi skal have trukket frem. Dennis Hansen, 
der har haft træneransvaret i sæsonen, har gjort, hvad han kunne, men der er behov for 
en bedre, mere koncentreret og ikke mindst dedikeret indsats fra holdets spillere. Eller og-

så skal klubbens forventninger til holdet, og dermed også de ressourcer, der bruges på 
det, justeres ned. 
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Omvendt er der grund til at nævne, at vi har fået opbygget en meget velfungerende vete-

ranafdeling. Spillerne på de to hold har et rigtig godt indbyrdes forhold (hvilket afspejler 
sig i resultaterne) og der er rigeligt af dem. Det betyder, at der til hver eneste kamp og 
træning - for sidstnævntes vedkommende ikke mindst om vinteren - har været masser af 

aktive spillere.  
Det er lykkedes os at blive attraktive for familiefædre og andre i Søborg og omegn, der 
har fået tid og lyst til at spille fodbold igen. Jeg ser med fortrøstning frem til en ny vete-

ransæson i 2011. 
Jeg noterer mig med lige stor tilfredshed, at det ser ud som om vi er tæt på at have gen-
nemført et længe ønsket generationsskifte på vores old boys hold. De spillere, der sidste 

år udgjorde stammen på holdet, er alle i midten af 30’erne og de fleste af dem har tidlige-
re spillet på vores seniorhold. Det er vigtigt for en klub som vores, at der er et kontinuer-
ligt flow mellem de forskellige aldersklasser. Vi har manglet det i en årrække, men det ser 

meget bedre ud nu. 
Må jeg til sidst nævne en enkelt, men meget vigtig ting, som jeg også gjorde i sidste års 

beretning: Vi er meget glade for at kunne spille på kunstgræsset ved Gladsaxe Stadion. 
Det er en fornøjelse og et skattet privilegium. 
 

 

Formanden fortsætter 
v/ Guy Rubaudo 
 
Med årets beretning giver vi alle medlemmer i Boldklubben Søborg et udgangspunkt for at 

”blande” sig i klubbens liv. Vi vil med beretningen også sikre os, at det er de rigtige mål-
sætninger, værdier og fokuspunkter vi arbejder med i klubben. 
 

Fokuspunkter 2010 
Samlet set har bestyrelsens fokus i 2010 været rettet mod: 
 

 Klubbens værdier 
 Lukkedage på skolen 

 Vedligeholdelse af fodboldbanen  

 

Fokuspunkter 2011 
Bestyrelsen vil i 2011 specielt rette fokus mod: 

 
 Klubbens værdier 

 Stabilisering organisatorisk  
 Faciliteternes standard og funktion 

 
Som tidligere nævnt vil bestyrelsen gerne bruge 2011 til fortsat arbejde med klubbens 
værdier. Det arbejde stopper jo aldrig, men den synlige indsats, vil have fokus i 2011. 

 
Morten Esmann har valgt ikke at stille op igen til en ny periode som fodbolddirektør. Som 

nævnt tidligere stoppede Thomas Mortensen med udgangen af november 2010. Det giver 
den tilbageværende bestyrelse nogle væsentlige udfordringer. Det er dog dejligt at kunne 
sige, at vi har kandidater, der gerne vil stille op til begge poster.  
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Vi skal bruge 2011 til at stabilisere og fortsat udvikle de organisatoriske forhold i klubben. 

Det skal bl.a. ske på de praktiske forhold, men også ved fortsat brug af hjemmesiden som 
kommunikationssted. Hjemmesiden har fået en ansigtsløftning, og fra starten af året har 
Morten Esmann overtaget hvervet som webmaster efter Jette Paag. Der er fortsat et par 

stykker, der herudover kan lægge nyheder ind. 
 
Endelig skal vi i 2011 holde skarpt øje med faciliteterne både ud og inde – og i omklæd-

ningen også. Her var det meget glædeligt kort inde i 2011 at få meddelelse og i praksis 
selv mærke, at badevandsforsyningen er renoveret, så der kommer varmt vand ud af ha-
nerne. 

 

 
 
Hvert år på generalforsamlingen skal vi også drøfte klubbens målsætning og værdier. Det 

er ikke blot nogle ord på et stykke papir, men de grundlæggende forudsætninger i klub-
ben. Derfor er det vigtigt at se på dem og ajourføre dem i den retning, som generalfor-

samlingen peger på. 
 
 

 

Boldklubben Søborgs målsætning 
 
 At klubben er en idrætsforening og det er idrætten, der er udgangspunktet for klub-

bens aktiviteter.  

 Klubben skal være et rart sted at være og de sociale relationer skal prioriteres højt. 

Der skal være plads til alle, både de ambitiøse medlemmer, dem der vil noget med de-
res idræt og dem, der kun kommer for motionens og hyggens skyld.  

 At klubben er en idrætsforening, og bestyrelsen tager i sit arbejde udgangspunkt i de 

medlemmer, der ønsker at klubben skal have et rigt foreningsliv.  

 At klubben skal være velorganiseret på alle planer, have en god økonomi (uden re-

stancer) og aktiviteter, der tiltaler medlemmerne og styrker kammeratskabet.  

 At klubben skal have mange aktive medlemmer, og at alle medlemmer er forpligtet til 
at hjælpe til med de praktiske opgaver i klubben. Det skal være attraktivt at tage del i 

klubbens arbejde også efter den aktive karriere er slut.  

 At klubben skal markere sig i idrætslivet og skal markedsføres gennem aktiv deltagel-

se i fælles aktiviteter og initiativer på tværs af idrætsforeningerne i kommunen.  

 At der skal være træning med trænere i begge afdelinger.  

 At der skal stilles med stærkeste hold under hensyntagen til at øvrige hold også skal 

kunne fungere.  

 At klubben appellerer til unge medlemmer, så klubben også har en fremtid uden at det 

på nogen måde, må være på bekostning af de "gamle" medlemmer. Det er jo dem, 
der har skabt kulturen og det værdigrundlag, som klubben bygger på i dag.  

 At skabe de bedste betingelser så de "gamle" medlemmer fastholdes i klubben efter at 

den aktive karriere er slut, så kontakten med klubben bevares.  
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Boldklubben Søborgs værdier 
 

Boldklubben Søborg er en idrætsforening med faste værdier. Vi tror på, at der skal være 
plads til alle – vel at mærke alle, som lever efter klubbens værdier. Vi mener, at vi skal re-
spektere og være tolerante over for alle, som kan leve efter klubbens værdier. I længden 

er menneskelige egenskaber vigtigere end sportslige talenter. Vi tror så meget på det, at 
værdierne er skrevet ind i klubbens vedtægter. 
 

Der skal være plads til alle i Boldklubben Søborg. Det kræver, at det enkelte medlem re-
spekterer klubbens værdier. I Boldklubben Søborg er menneskesynet vigtigt. Man kan sag-

tens være seriøs med sin sport og have ambitioner med sin idræt, men har man ikke et 
menneskesyn, der matcher vores værdier, må man vælge en anden klub.  
 

Klubbens værdier er: 
 Ansvar 
 Respekt 

 Engageret fællesskab 
 Fair play 

 

Ansvar: Vi tager ansvar for vores klub og hinanden. Det betyder, at vi hjælper, støtter og 
opmuntrer hinanden, så godt vi kan. Det betyder også, at vi hjælper hinanden og tilbyder 
vores støtte, hvor den gør gavn. Vi er bevidste om, at vi som medlemmer af klubben hver 

især har et ansvar for at leve op til værdierne og vise dem i handling over for andre klub-
medlemmer og modstandere. 
 

Respekt: Vi respekterer og er tolerante over for andre mennesker.  Det er fuldstændig li-
gegyldigt, hvilken religion vores medlemmer har og om de kommer fra Pakistan, Tyrkiet 

eller sågar Jylland. Det er ligegyldigt, hvor det enkelte medlem står politisk. Om et med-
lem er et kæmpe talent til håndbold eller fodbold eller kommer i klubben for at få noget 
motion og møde andre mennesker, har ikke betydning. Der er plads til alle. Respekt bety-

der også, at man respekterer klubbens værdier. Og at man respekterer modstandere og 
dommere – og dommernes vurderinger – også når man er helt uenig. 
 

Engageret fællesskab: Selve klubben er vores fællesskab. Engageret fællesskab bety-
der, at vi engagerer os i klubben, klubbens aktiviteter og de andre medlemmer. Man er ik-
ke bare en, der nyder godt af andres indsats. Alle yder selv en aktiv indsats for at styrke 

klubben og fællesskabet og engagerer sig i at få fællesskabet til at vokse. 
 
Fair Play: Vi opfører os ordentligt i alle henseender. Vi er en klub, hvor det sociale aspekt 

er en af støttepillerne og et af klubbens markante kendetegn, men i idræt gælder også om 
at vinde. Derfor går vi selvfølgelig efter at vinde, når vi spiller kamp. Vi skal kæmpe alt, 
hvad vi kan for at vinde. Vi vil også gerne vinde så mange kampe, så vi rykker op. Men vi 
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vil ikke vinde for enhver pris. For Fair Play er også en af vores værdier. Vi vil ikke snyde os 

til et godt resultat. Modspillere, dommere og medspillere skal behandles ordentligt og med 
respekt. 
 
Man skal simpelthen opføre sig ordentligt, hvis man skal være medlem af vores klub. 

 
Det er så de sidste ord i bestyrelsens beretning for arbejdet i 2010.  

 
Tak til klubbens medlemmer, Gladsaxe Kommune, Buddinge Skole, Foreningernes Idræts-
råd Gladsaxe, Dansk Arbejder Idrætsforbund Københavnskredsen og Dansk Håndbold 

Forbund Region Øst for godt samarbejde i 2010. En speciel tak vil vi rette til klubbens 
sponsorer: Arbejdernes Landsbank, Solai Gulvservice, Lyngby Turistfart samt Restaurant 
Fik-Ret og Sportmaster Søborg, som vi også har haft et godt samarbejde med.  

 
 
 

Farvel til   

 … og velkommen til  

 
 
 

 
 

 
Vi sætter værdierne i centrum 

 
 

   


