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1. Indledning
2017 har været et ret hektisk år for Hovedbestyrelsen og Fodboldbestyrelsen, som har arbejdet med en ny strategi, som
har fokus på forretningsmæssig og sportslige udvikling, og en øget sportslig interaktion mellem afdelingerne og aldersgrupper. I løbet af denne proces har der tegnet sig et billede af, at en sportslig styrkelse af klubben bedst gøres nedefra,
hvor en styrkelse af ungdom på sigt vil gavne hele klubben, også seniorafdelingen. Hertil står en tydeligere branding af
os som klub højt på dagsordenen, ligesom tilgang af flere frivillige gør det.
Især økonomien er udfordret. Udlodningen fra spillehaller stoppede helt i 2016. Men heldigvis fik vi igen i år via SKAT
doneret et overordentligt betragteligt tilskud på foranledning af de indtægter vi tidligere har haft fra spillehaller.
Med rettidig omhu, blev der lagt et stramt budget for 2017, som sammen med donationen fra SKAT gav overskud på
knap 235.000 kr., på klubbens samlede drift. Pengene skal investeres i kommende sportslige aktiviteter vel vidende, at i
år og fremadrettet er det slut med både udlodningsmidler og tilskud fra SKAT. Isoleret set gik Fodboldafdelingen ud
med et underskud på 113.000 kr.
Igen i år har der været stor svingdør i medlemskredsen og dramatik i de sportslige resultater. Især ungdomsafdelingen
er på kort tid blevet voldsomt udfordret pga. trænermangel - og i visse tilfælde af manglende forældreopbakning. Men
vi mener, at have fået stabiliseret frafaldet, men der skal investeres i fastholdelse og udvikling.
1. senior i fodbold spillede et katastrofalt dårligt forår i Danmarksserien, og rykkede i sommers ned i Københavnsserien.
I Pokalturneringen gik det også skidt, og man røg ud allerede i anden runde. Dette betød en uhørt stor spillerafgang fra
senior i sommers. Og da vi samtidigt mistede vores sportschef, stod døren pivåben, og vi kunne ikke forhindre, at 30
mand fra 1. og 2. senior samt U21 smuttede til andre klubber på under en uge. Trods fin tilgang på sekunda-senior, så er
vi et såret dyr sportsligt, og er i gang med en genopbygning af senior, som godt kan tage noget tid.
Herudover har det vist sig usandligt svært at skaffe kvalificerede ungdomstrænere udefra. De interesserede er både meget
dyre og usandsynligt kræsne, hvilke stiller os dårligt, da økonomien slet ikke kan matche det niveau som forventes På
glædessiden kan vi så notere, at det lykkedes at genetablere U19.
Planen var også, at gennemføre JB International Football & Goalkeeping Camp for 3. gang, men planlægningsproblemer
hos de garvede engelske trænere, samt et konkurrerende arrangement på Stadion, ledte til en aflysning. Men vi prøver
igen i år i uge 27. Til gengæld blev der gennemført en helt fantastisk JB-Cup, som slog alle rammer.

2. Ændret ledelsesstruktur
I sommeren 2016, ændrede JB ledelsesstruktur, således at klubbens ledelse blev opdelt i en Hovedbestyrelse, en Fodboldbestyrelse samt en Futsalbestyrelse.
Grundet skærpede krav fra vores omgivelser samt behovet for en nyudvikling af vores økonomi, ønsker Hovedbestyrelsen, at styrke denne struktur ved at gennemføre en reformation af Hovedbestyrelsen, så denne fremadrettet fokuserer på
forretningsudvikling og innovation, fremfor på drift.
Hovedbestyrelsen skal derfor ikke længere varetage sportslige og driftsmæssige opgaver da disse migrerer ned i afdelingsbestyrelserne. Herved vil Fodbold- og Futsalbestyrelserne fremover have fuldt fokus på ikke blot den sportslige
udvikling, men også den daglige drift af klubben.
Denne tur højere op i ”helikopteren”, betyder en nødvendig ændring af Hovedbestyrelsens form og opgaver samt dens
bemanding. Med de rokader, som ovenstående uvilkårligt kommer til at medføre på dette og næste års Generalforsamling, trækker Hans Henrik Køster sig som klubformand, for i stedet at koncentrere sig fremadrettet sig om fodboldledelsen, DBU, Græsudvalg, baner, klubhus samt den daglige fodbolddrift, i en eller anden form for tværgående managerrolle.
Fodboldbestyrelsen ser positivt fremad og inviterer masser af nye frivillige til at være med til at give en hånd med i
klubben, hvor vi udover en reformeret Hovedbestyrelse, bl.a. også har kraftigt brug for flere hænder i:




Ungdomsudvalg (fodbold)
Seniorudvalg (fodbold)
Cafeudvalg (fodbold og futsal)
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Kommunikationsudvalg (under reorganisering)
Sponsorudvalg (under reorganisering)

Vi har også et ønske om, at få sat gang i et ”Event- og arrangementsudvalg” mv.
Det vigtigste er, at vi bliver ved med at udvikle klubben og får flere frivillige engageret, så det hele ikke kun ligger på
få personer.
Hellere mange med få og små opgaver, end få med mange og store opgaver!
Så har man passion for forretningsudvikling og innovation, og vil være med til at gøre JB endnu bedre – så er det op
med lappen - og så skal det nok blive endnu sjovere!

3. Administration, klubhus og arealer
I 2017 fik vi ny forvalter i form af Kasper Lytthans, og Kasper har leveret en helt igennem super og yderst tilfredsstillende indsats, som alle er glade for.
2017 var også var året, hvor Karina Hoeing stoppede som forpagter. Café-udvalget fik entreret med ”Gentofte Køkken
og Catering” ved Ronaldo Mora, som ny forpagter. Kort før Jul valgte vi dog at lade vores veje skilles igen for at dermed
at bane vejen for en gammel kending og sand JB’er i form af Mads Fischer. I skrivende stund vides det ikke hvad Mads
har valgt at kalde tutten, men vi byder ham velkommen til en ny rolle i vores køkken isf. angriber i modstanderens
straffesparksfelt.
Leif Albrechtsen skal endnu en gang have en speciel tak for endnu et år, hvor han har kæmpet heroisk med logistikken
ifm. banefordelinger, træningstider og kampplanlægning. Kort før Jul valgte Leif, at trække sig fra posten, hvorfor
Johnni Havemann nu er manden med det store overblik.
Og så fik vi også ny hjemmeside i 2017, som Christian Ransfort har stået. Der udestår dog lidt knofedt med at få trukket
en række funktionaliteter fra det gamle site over i det ny. Stor tak til Christian.
Endeligt kan vi glæde os over spritnyt møblement i caféen i kraft af en gave fra et møbelfirma. Hertil er der lavet en
sponsoraftale med Canal Digital, som giver os mulighed for gratis satellit-tv i klubhuset.

4. Medlemsudvikling
Som tidligere nævnt har vi i 2017 endnu en gang haft en stor ”medlemsomsætning”, men efter stort fald på især ungdommen i 2016, var det senior der i 2017 svigtede. Der har været godt og vel 200 medlemmer der har passeret ind og ud
gennem svingdøren i 2017. Vi har indberettet 942 medlemmer til DIF, hvilket er bruttotallet for 2017 inklusive futsal
samt trænere, ledere og frivillige. I skrivende stund mønstrer vi 400 aktive i fodbold, 211 i Futsal, 116 trænere/ledere.
Differensen er dem som har forladt os i 2017.

5. Fodboldafdelingen
5.1 Sportslig udvikling og kontingent
Strategi-arbejdet har bibragt en ”2020-plan”, hvor den ønskede styrkelse skal ske ved at skærpe:

• Sportslige ledelse og supervision på alle niveauer.
• Trænerkompetencer og -netværk.
• Faglige niveau generelt.

• Egen talentudvikling.
• Spillernetværk.
• Fælles struktur.

Vi skal kunne give en bedre kvalitet i træningen og støtte op om vores forældretrænere og supervisere disse. Vi skal
kunne samle og koordinere de enkeltstående personlige initiativer for specifiktræning i en struktureret helhed efter en
træningsmanual og et øvelseskatalog med udspring i den ”Blå Tråd” og den nye ”2020-plan”.
Hertil skal alle gives et kvalitetsløft uddannelsesmæssigt, så bundniveauet i trænerstaben hæves. Dette løft vil bl.a. skulle
ske med ansættelsen af en Børnesportschef og en Ungdomssportschef, som også skal dykke ned i rekrutterings- og
fastholdelsesarbejde.
Vi mener derfor, at tiden er inden til at justere vores kontingentniveau. Dette er ikke blevet justeret væsentlig siden 2013.
Hovedbestyrelsen og Fodboldbestyrelsen foreslår derfor en kontingent justering på +20% på tværs af alle hold og årgange, gamle som unge. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på ca. 145 kr. ½ årligt for ungdom og ca. 209 kr. for
senior. Vi kommer hermed til at ligge på niveau med f.eks. GVI (dog lidt billigere), men er stadigvæk væsentlig billigere
end f.eks. GFA og HIK, hvorfor vi håber, at klubbens medlemmer støtter op om forslaget, og dermed hjælper til forbedrede vilkår for alle i JB.

5.2 Spillertøj og klubbranding
Vi har været heldige at indgå en ny leverandøraftale med Adidas (SportMaster) om spiller- og trænertøj for de næste tre
år. En fantastisk aftale, og noget flot og lækkert tøj (til yderst konkurrencedygtige priser), som også skal benyttes til at
understøtte bestræbelserne på, at skabe en opfattelse af en enhedsklub, en fælles identitet og en branding i lokalsamfundet.
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Vi ønsker derfor at introducere en personlig årlig obligatorisk Adidas tøjpakke for alle, indeholdende Adidas shorts +
trøje + sokker til træningsbrug til den rørende billige pris af 299 kr. Disse tøjpakker opkræves separat hvert foråret. Til
sammenligning koster lignende tøjpakker hos andre lokale klubber fra 500 kr. og op.

5.3 Ungdom
Ungdomsafdelingen er trods stor sportslig udvikling udfordret mht. fastholdelse og forøgelse af medlemstallet for øje.
Vi har en stor til- og afgang af spillere i løbet af ét år. Vi satser hårdere på at fastholde vores spillere samtidig med at
tilgangen gerne skulle forblive høj. Desværre er vores målsætning om at øge antallet af ungdomsspillere med 25% i de
kommende sæsoner stærkt udfordret af, at vi i 2017 mistede årg. 2008 og 2007. Til gengæld fik vi reetableret U19.
Vi vil i fremtiden gerne tilbyde fodboldtræning m.v. til ungdomsspillere på alle niveauer, såvel elite som bredde. Vi vil
gerne gøre op med, at vi ”kun” er en breddeklub.
Vi tror på, at for at nå dette mål er det alfa og omega, at træningssetup'et for den enkelte årgang er i top, så dette har i
den forgangne sæson også haft højeste prioritet. Men forældreopbakningen er afsindig vigtig, og skrider denne, kan selv
den bedste træner få sine problemer. Flere frivillige og styrket ungdomsafdeling er og bliver mantraet for 2018.
De sociale tiltag på tværs af årgangene, har haft det svært i 2017. De forventede årligt tilbagevendende begivenheder
(julebal, fastelavn, halloween-aften, diskofest, bankospil etc.) led under manglen på frivillige
Vi er stadigvæk meget afhængige af engagerede forældre og holdledere, og heldigvis er dette også tilfældet på de fleste
årgange. Men det er et fokusområde, som der ikke må tages for let på.
Samtidigt har 2017 vist sig som et år hvor det er meget svært at finde nye trænere. De interesserede er både meget dyre
og usandsynligt kræsne, hvilke stiller os dårligt, da økonomien slet ikke kan matche det niveau som forventes. Derfor
var med stor glæde, at U17 efter 7 mdrs. søgen og 8 kandidater senere kunne præsentere en gammel kending i form af
Morten Bringe Hansen som ny træner. Men ellers er det meget svært at finde eksterne trænere jo yngre årgangen er.
For at styrke det sportslige set-up søger vi pt. aktiv på at kunne tilknytte hhv. en Børne- og en Ungdomssportschef som
har visioner omkring udvikling af børn og deres trænere (typisk forældre med unge assistenter), samt til at udleve 2020planen og i det hele taget udvikle det ungdomssportslige set-up.
Der blev for 8. år i træk afholdt DBU’s fodboldskoler i JB. Alle var mere end fuldtegnede og der var stor tilfredshed
blandt deltagerne. Dorte Nielsen har været en utrættelig primus motor i at koordinere dette.
Årets JB Cup blev en stor succes, og er pt. et af de få arrangementer, som virkelig kan samle frivillige. Stor tak til det
utal af forældre, som stod for planlægning og afvikling, stod i boder, samt alle ungdoms/seniorspillere som fungerede
som dommere.
Uge 26 skulle have budt på JB International Football & Goalkeeping Camp i samarbejde med DGI, men afholdelse af
Real Madrid Camp på stadion i den samme uge var for stor en konkurrencemæssig mundfuld, og førte til en aflysning.
Årets træner blev CP-træner Kurt Bagge-Hansen, og Årets JB'er blev U9 holdleder Bo Ljungdahl, for et helt igen
usædvanligt og uegennyttigt stykke klubarbejde. Kurt trådte i efteråret til som formand for Fodboldbestyrelsen.
Skolereform samarbejdet er lagt i dvale af Kommunen ind til videre, idet skolesystemet endnu ikke er klar til det.

5.4 Senior
Efter at 2016 havde været stor optur, blev 2017 det stik modsatte for seniorafdelingen. Alt hvad der kunne gå galt - gik
galt.
1. holdet rykkede ud af DS efter et miserabelt forår hvorefter 20 ud af 22 spillere forsvandt på under en uge. Samtidigt
mistede vi store dele af U21 til en nystartet klub. Det betød, at vi måtte rykke hele 2. herretruppen op fra Serie 1 til at
spille KS, hvilket efterlod 2. holdet stærkt svækket, så vi måtte kannibalisere 3. holdet. Og resultatet udeblev da heller
ikke: vi måtte trække 3. holdet fra Serie 3 mens det nye 2.hold rykkede ud af Serie 1 med et brag.
Et voldsomt set-back, som tydeligt illustrerer, at alt kan ske når bolden er rund, og at der skal mere end almindelig rettidig omhu – samt en stor portion psykologi - til at drive en fodboldklub. Tabet af seniorsportschefen i sommers var en
klart medvirkende faktor til at fundamentet skred over sommerferien.
Ifm. sommerpausen valgte cheftræner Martin Lindholdt at stoppe for at vige pladsen for 2. holdstræner Anders Mikkelsen, som selv var trådt til sidste vinter på 2. holdet som erstatning for Peter Elsbo. Anders er nu gået i gang med det
store genopbygningsarbejde sammen med den tidligere divisionsspiller Brian Hacke Hansen som sin assistent. Vi
krydser fingre
Desværre udestår fortsat en genopbygningsopgave, hvis vi skal have Damefodbold i JB igen. Til gengæld kører SoccerMoms (FodboldFitness) derudaf under Kurt Bagge-Hansens ledelse. På fitness-delen har vi også 7M herreveteran
(a.k.a. FC Vintage), som består af en række fædre og trænere i JB, og de er at betragte som SoccerDads.
2017 var også året, hvor samarbejdet med GVI fortsatte i de bedste gammelmandsrækker. Vores samarbejde omfatter
Veteran og SuperVeteran, mens Masters samarbejder med HIK/SIF.
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JB/GVI Veteran vandt liga Øst i 2017 og det er det nærmeste man kan komme et decideret ”Danmarksmesterskab”.
Meget flot gået.

6. Fremtiden
Vi mangler stadig mange frivillige hænder omkring hold og i klubben, og det er et af de mål vi skal have gjort meget
ved i det nye år. Vi vil gerne give vore mange spillere muligheden at deltage i stævner både i Danmark og i udlandet, og
det kræver rigtig meget arbejde, men hvis vi er mange der løfter, ved jeg det kan lade sig gøre.
I fodboldbestyrelsen arbejder vi på at få lavet et årshjul, så alle kan følge med i, hvad der sker i og omkring klubben, der
vil også blive lagt DBU deadlines ind, så vi alle har mulighed for at tilrettelægge uden stress og dårlig samvittighed.
Vi skal i 2018:




















Genskabe det tabte i ungdoms- og seniorafdelingen
Genskabe Forældreforeningen
Udvikle og gennemføre et koncept så vi får flere frivillige
Udvikle og gennemføre et koncept så vi får flere ungdomstrænere
Intensivere vor indsats med "Kvalificering mod T-Licens", således at vores bedste ungdomshold fortsat har en
mulighed for indplacering i Mesterrækken og i DBU's fællesrækker
Få skabt mere klubliv blandt unge og gamle, piger og drenge
Starte ”Far, Mor og Barn” fodbold
Starte nye årgange
Videreudvikle af pigefodbold i JB
Starte +60 fodbold-fitness hold for kvinder og mænd, I samarbejde med Gentofte kommune og DBU
Deltage i ”Københavnske piger” spiller også fodbold” (2 årigt forløb) i samarbejde med DBU København
Kommunemesterskab i skolefodbold
Lave firma-cup
Starte børnehavefodbold
Lave JB Cup,
Lave Gentofte Pige cup 2018
Lave JB Camp
Lave DBU’s Fodboldskole
Gennemføre diverse holdarrangementer og årgangstræf

7. Afslutning
Således gik 201. Et år som vi blankt må indrømme har været vanskeligt samt meget udfordrende. Men det er vores håb,
at vi med en fælles indsats tager imod de nye initiativer, og i fællesskab løfter JB et nyk opad, ved at trække i samme
retning med entusiasme og engagement.
"Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din klub"!
Så alle Jer frivillige: Hold Jer ikke tilbage, der er brug for alle hænder og flere til.
Hvad angår de efterfølgende punkter på dagsordenen for Årsmødet, anbefaler den nuværende Fodboldbestyrelse, at
budget og nye kontingentsatser godkendes samt at de foreslåede nye kandidater til Fodboldbestyrelsen vælges aht. den
fortsatte kontinuitet i de igangsatte projekter.
Med denne årsberetning vil vi endnu engang byde alle velkommen til Årsmøde i fodboldafdelingen, samtidigt med, at
vi gerne vil sige alle trænere og ledere mange tak for den store indsats de har ydet i 2017, samt udstede de bedste ønsker
til alle for et sportsligt godt og sjovt 2018.
Hans Henrik Køster
Hovedformand
Jægersborg Boldklub
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Kurt Bagge-Hansen
Fodboldformand
Jægersborg Boldklub

