Formandens beretning for 2021
Når jeg sætter mig til tasterne for at lave årets beretning, så plejer jeg i vidt omfang at kunne genbruge
overskrifterne fra året før. Det gik ikke sidste år, og heller ikke i år. Den gamle traver omkring klubbens
fremtidige placering har fået nyt liv – er igen blevet aktuel, og det vil jeg lade få plads i årets beretning. Men
derudover kender i overskrifterne, som jeg runder først.
Klubben, kultur og medlemsudvikling
På sidste generalforsamling kunne jeg fortælle, at vi kunne se vi i årets første måneder så ud til at få færre
medlemmer end normalt som følge af Corona. Det blev vi også i 2021. Men nu her i år 2022 er vi i årets
første måneder på 385, så det tegner til at vi kommer tilbage på 500-600 medlemmer, som normalt.
Jeg nævnte det sidst – men det var faktisk i 2021, at vi fik udvidet holdet af klubguider til også at indbefatte
en række ”kontrollører”, som varetog en stor opgave i forbindelse med tjek af cornoapas – som jeg runder
lidt senere. Der skal i hvert tilfælde lyde en tak til de, der meldte sig.
Vi har sagt farvel til vores tidligere træner Anne Marie Hendriks. Anders har meget flot tilbudt at være
træner for alle de, som har behov for en grundlæggende introduktion; og gør det nærmest frivilligt for en
meget begrænset modydelse. Det er flot. Vi vil søge efter en – supplerende - træner, som har en tungere
teoretisk viden, og som kan give sparring på et endnu højere niveau. Det er ikke så let at finde, men vi vil
forsøge.
Doping
Som jeg har sagt før, så er jeg simpelthen så stolt af, at det lykkedes os at holde klubben ren. Det er flot i en
tid og i en idrætsgren, hvor det i den grad florer vidt og bredt. Det er særlig godt, og vigtigt, når man tænker
på hvor mange unge der starter hos. For mig er det faktisk det faktisk fuldstændig afgørende og
definerende for den kultur vi har.
Som jeg fortalte sidst, så blev der i 2020 fundet to kanyler på toilettet. Derfor kørte vi selvfølgelig en ganske
hæftig kontrolindsats i samarbejde med dopingkontrollen. Desværre fik vi ikke fanget nogle – og denne
gang ved vi, at der var mindst en, vi skulle have taget. Det er en indsats, som vi også har kørt i 2021, også
uden at fange nogen.
Til sammenligning fik vi i 2019 fanget 2, og jeg tror vi i gennemsnit tager 1 om året. Det er en indsats, som vi
kommer til at fortsætte fremover, også her i 2022.
Nyindkøb
På sidste generalforsamling blev det godkendt, at vi foretog en række nyindkøb, selvom det var forventede,
at det ville give et underskud. Det var
a. Nyt løbebånd af god kvalitet, ca. 130.000 kr.
b. Udendørs træningsmuligheder. Ca. 100.000
d. Inderside/yderside, såfremt der er plads. Ca. 20.000
Løbebåndet er købt, og udendørs træningsfaciliteter er bestilt, mens vi ikke har fået købt en
inderside/yderside – det må vi overføre til dette års forventet indkøb. Derudover er der bestilt en ny
rygtræk ”frivægt”, da den gamle er i stykker. Droppads er også købt.

Corona
Vi lukkede ned den 8/12-2020 og åbnede igen den 24/4. Som jeg nævnte sidst fik vi lånt udstyret ud efter et
”lotto”-princip, og det var i bagklogskabens klare lys en mere retfærdig måde end den første. Jeg har
snakket med hovedparten af dem, der lånte udstyr, og alle dem jeg har snakket med havde inviteret andre
til også at bruge det. Fra 4-5 stk. til 10-12 stk. om et sæt. Det synes jeg er meget tilfredsstillende. Der er
også nogle, der på Facebook spurgte efter et sted at træne, og hvor de er blevet inviteret af nogle der
havde udstyr – flot 
På vores Facebookgruppe blev der skrevet lidt om kontingentet. Skulle noget evt. refunderes. Skrev at man
kunne stille det som forslag på generalforsamlingen, men det er ikke kommet. Fællesskab, og det vil sige at
midlerne også bliver i fællesskabet.
Der har været flere ting vi skulle håndtere undervejs. Bl.a. hvordan reglerne skulle være for de, der havde
været smittet. Spørgsmålet kom før vi havde fået drøftet det. Startede med at man skulle have Coronapas,
og gik over til de lidt blødere retningslinjer om, at man skulle være i karantæne 7 dage, hvis man ikke havde
symptomer og 48 timer efter symptomer. Stikprøvekontrol
Og omkring jul var der også en kort periode, hvor idrætten blev opfordret til at lukke ned, men det var ikke
en retningslinje. Og der var der heller ikke retningslinje for om man skulle have coronapas, hvis man havde
åbent. Vi valgte at have åben, og til gengæld at alle skulle have coronapas. Og kort efter blev det krav også
indført i fitnessektoren.
Hver gang nogle, der synes vi var alt for coronaforskrækket og for restriktive, og andre der synes vi skulle
være mere restriktive. Vi har balanceret så godt vi kunnet og lagt os tæt op af anbefalingerne.
Som jeg sluttede med at sige sidst, og det har holdt indtil videre, så har vi forhåbentlig haft den sidste
nedlukning, og kan fremover igen koncentrere os mest om at skabe aktiviteter og klubliv.

Klubbens fysiske rammer
Som alle nok har hørt, så er det besluttet, at FH-hallen og dermed vores lokaler skal nedlægges. Det
forventes at ske, når den kommunale genoptræning flytter til nye lokaler eller før, hvis der findes
midlertidige lokaler til Genoptræningen. Der er sat midler af til nye lokaler til Genoptræningen i 2027. Der
er imidlertid ikke truffet politisk beslutning, om vores klub skal genhuses, og hvor det i givet fald skal ske.
Der er heller ikke afsat midler i budgettet til en genhusning af klubben.
For år tilbage blev der truffet politisk beslutning om, at vi skulle flytte til andre lokaler. Lokalerne var så
dårlige, at klubben måtte lukke, hvis det var blevet gennemført. Gennem ihærdig dialog lykkedes det at
ændre beslutningen.
Det illustrerer på den ene side situationens potentielle alvor. Det kan forekomme grotesk, at man planlægger
en nedrivning - uden at have plan for genplacering og især have indregnet en økonomi for en genplacering.
På den anden side, så er det min klare vurdering, at vi har opnået en hvis respekt og kendskab i det politiske
landskab. Man værdsætter det vi giver til byen. Det som vi har slået på er:






At vi har et godt fællesskab på tværs af sociale skel og SoMe-ekkokamre.
At vores klubmiljø er dopingfrit.
At vi appellerer til unge, som ellers er vanskelige at fastholde i idrætslivet.
Og sidst men ikke mindst, at vi bidrager til sundheden for alle aldersgrupper.

Som jeg skrev i brevet til alle medlemmer, så vurderer vi, at der er politisk vilje til at skabe gode rammer for
klubbens fremtid. De politiske forskelle findes i ønskerne om klubbens fysiske placering og viljen til at
prioritere midler til lokalernes kvalitet og areal.
Vi der er her i dag, ved vi er her. Men vi må huske på, at vi jo lever et liv uden de store armbevægelser. Vi er
ikke så synlige. Der skrives ikke om, sportslige resultater i Allerød Nyt, så selvvom vi er en af de største
klubber, så er vi en af de mindst kendte. Og så skal man heller ikke glemme, at der desværre stadig er nogle
fordomme om os.
Derfor var hovedindsatsen i 2021 at benytte kommunalvalget, som afsæt for at minde de gode lokalpolitikere
om vores bidrag til kommunen, om vores interesser – og ikke mindst om vores gensidige interesser i byens
udvikling. Og I det hele taget få startet en debat, som måske kan rokke ved beslutningen om, at rive hallen
ned.
Jeg lavede derfor et følgebrev og spørgeundersøgelse til alle partierne. Her skulle de tage stilling til:
- Lokaler i byggeperiode
- Egnet lokaler i fremtiden
- Om vi skal placeres i bymidten
- Om man vil bede administrationen om at genbesøge beslutningsgrundlaget for hallens nedrivning
”læs op”
- Om man vil afsætte midler til projektforslag og genplacering
De indkomne svar viste, at der er bred tilslutning til, at man først nedtager lokalerne, når vi har nye. Og
også rimelig til at vi skal have egnet lokaler, men ikke alle (ikke besvaret C, Liberal alliance, gule svar venstre
og enhedslisten). Kun SF meldte klar postiv på at udarbejde en analyse.
Jeg er temmelig sikker på, at vi nok skal få rimelige lokaler. Men det er ikke sikkert, at de stemningsmæssigt
passer til klubbens ånd og endnu mere usikkert, om vi kan få en god placering, for både medlemmer og bynes
liv.
Der er to hovedformål med indsatsen:
1) Minde om vores betydning, antal medlemmer og betydning for byen
2) Få sat gang i debatten om det overhovedet giver mening at nedlægge hallen.
Det var baggrunden for artikel i Allerød Nyt og Frederiksborg Amtsavis, hvor vi trods undersøgelsen helt
bevidst ikke hængte nogle partier ud. Artiklerne var rettet mod politikernes bagland og tænkt som afsæt for
en videre dialog.
Den ene artikel var om FH-Hallen en usleben diamant i Allerød.
Pointen var, at det bør analyseres hvilke økonomiske og kulturelle fordele og ulemper der er ved at nedlægge,
henholdsvis renovere FH-Hallens ydre og omdanne den til en kulturel og idrætslig dynamo i bymidten. Vi slog

på det ulogiske i at rive hallen ned, da der er forurening under og udgiften til oprydning vil gå fra den værdi
en developer får ud af det. Dertil skal fratrækkes udgifter til vores genhusning. Og hvis man også regner de
ca. 1.000 m2 som er ved siden af med, så giver det ingen økonomisk mening.
Den anden vinkel er det strategiske-kulturelle perspektiv. Hvorfor sælge en central grund, når kommunen
har behov for areal, som de kan bruge til at skabe liv og gennemstrømning af mennesker. Pointen om at vi
støtter detailhandel langt bedre end boliger. Samt at det kan blive en kulturel og idrætslig dynamo for
området.
Vi fik en arkitekt til at vise, hvordan man kunne forskønne hallen, så den matcher biblioteket, og trækker
tråde til industriens kulturarv.
Der er ca. 9 nye KBere i kommunalbestyrelsen. Det skaber fundamentet for at stille spørgsmål ved de
hidtidige beslutninger. Vi har mødtes med et par centralt placeret politikere, som vil rejse spørgsmålet
internt. Her er vores opgave, at hjælpe dem og alle politikerne med at have en base af viden og perspektiver
at stå på, når de skal drøfte FH-hallen fremtid.
Vi skal brede perspektivet ud. Det handler ikke så meget om betydningen for medlemmerne, men snarer om
betydningen for byen. Vi har nedsat en gruppe, som skal lave et katalog. Her er overskrifterne foreløbig:
- Hvorfor flytter man egentlig genoptræningen?
- Hvis man gør – hvilke muligheder giver det for bygningskomprimering og synergi med andre idrætter
- Detailhandel
- Baggrundsviden om klubben – vs. fordomme.
- Ude inde miljø
- Designtanke/bæredygtighed, kulturarv. FH hallen er bygget solidt og bærer på historien.
Det skal være et grundlag for, at man politisk får tænkt sig om, og tager et bredt blik på de økonomiske,
strategiske fordele og ulemper der er.
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