Generalforsamling 2011
Medlemstallet pr. 31. december 2010 var 126, fordelt med 119 aktive og 7 passive. Det er
en tilbagegang på 28. Fordelingen er som vist nedenfor i skemaet.
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Vi har gennem året set er større udskiftning af spillere. En del gamle har forladt os. Til
gengæld er der kommet mange nye til. Vores microhold måtte vi desværre nedlægge, da
tilslutningen til holdet dalede markant i efteråret. Samarbejdet med DBBF er blevet
udskudt til 2011, og vi håber, der kommer en større tilslutning til klubben, når først de unge
på skolerne har prøvet ”Basketkaravanen”. ALBA er blevet medlem af DGI som en naturlig
konsekvens af det samarbejde DBBF har indgået med DGI. Det betyder, at uddannelsen
af de enkelte spiller bliver væsentlig billigere, samtidig med at vi beholder de samme gode
instruktører.
ALBA 25-års jubilæum:
2010 var året, hvor vi fejrede vores 25-års jubilæum den 27. februar, på selve dagen, med
en reception om eftermiddagen hvor venner at klubben kom forbi for at ønske til lykke.
Nogle politikere med borgmesteren i spidsen kom også forbi, og Erik Lund holdt en lille
tale. Om aftenen holdt vi en stor flot fest i Engholmhallen, heldigt. Vi var lidt over 100
deltagere, og det var bare en fantastisk god fest, som varede til langt ud på natten. Selve
spisningen blev forestået af Jan Jensen (som sædvanlig). Han havde disket op med en
meget flot menu, som blev afsluttet med kage, formet som basket bolde og ALBAs logo,
meget originalt og flot. En stor tak til Jan og arrangementskomiteen for det store arbejde
der blev ydet.
Forårsturneringen sluttede med flere flotte resultater. USH fik en fornem 1.plads, og skulle
deltage i Final-Four i Farum Arena. De skulle møde Stevnsgade, og tabte mod alt
forventning. Dog nedlagde vi protest, fordi vi mente at Stevnsgade havde brugt en ulovlig
spiller. Protesten blev i første omgang afvist, da spilleren var godkendt af DBBF. Protesten
blev dog senere taget til følge, da vi kunne bevise, at den pågældende spiller ikke var
spillerberettiget i Danmark. Kampen skulle herefter spilles om, og vi vandt. Herefter skulle
vi møde Værløse/Birkerød i finalen om retten til at spille om DM. Kampen blev spillet
torsdag i Birkerød, dagen efter vi havde spillet mod Stevnsgade, og det var nok
medvirkende til at vi tabte, da de var mere udhvilede.
YD, Drenge og Motionister blev nr. 2. YH blev nr. 4, SD fik en 8. plads i deres første
sæson i 1. division. SH2 blev nr. 9 og SH 1 blev nr. 9 ligeledes i 1. division. Samarbejdet
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med Lawrence Busk fungerede ikke optimalt, da begge hold ikke formåede at vinde
kampe. Vi måtte derfor i februar sige farvel til Lawrence, og Nick Henningsen sagde ja til
at træne herrerne, og Martin Caspersen trådte hjælpende til hos SD. Alene skiftet af
træner gav det ønskede resultat, og SH vandt de fornødne kampe og kunne blive i 1.
division.
På generalforsamlingen blev Iben Posniak, Anders Ravn og Carsten Boeck genvalgt. Der
var nyvalg til Ali Rahbar. Benedicte fortsætter som kasserer bare udenfor bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Carsten Boeck som formand,
Claus G. Christensen som næstformand og kasserer, Iben Posniak som sekretær. Knud
Jacobsen blev ungdomsleder og Carsten Boeck turneringsleder. Claus G. Christensen og
Knud Jacobsen har trænerudvalget, Anders Ravn og Ali Rahbar er webansvarlige. Erja vil
tage sig af ”Slusen” og det sociale i klubben.
Josephine Kjøller blev valgt som suppleant.
Vores hjemmeside trængte gevaldigt til en opstramning, og da Anders Ørgård Hansen
som stod for vores medlemkartotek fik mindre og mindre tid, måtte vi finde en ny løsning,
og valget faldt på ”Klubmodul”. En hjemmeside, hvor vi kunne løse flere problemer på en
gang. Nyt medlemskartotek, elektronisk tilmelding/betaling for at spille i klubben, og et nyt
udseende. Stian Faber (tidl. SH-spiller) som pt. bor i Kina med sit firma Admitto, hjalp med
at designe den nye bjælke i toppen af hjemmesiden. Vi er efterhånden ved at være dus
med alle de finesser som den nye hjemmeside kan give os, så det skulle vi gerne få meget
glæde af.

Den nye sæson:
Før sommerferien lavede vi en aftale med Jacob Sode om at træne SH 1. Martin
Caspersen sagde ja til at træne SD, og derefter var vi klar til en ny spændende sæson.
6 hold blev tilmeldt turneringen i august SH1, SD1, USD, USH, YH og JH.
Microerne blev trænet af Irina C. Blom og William Bartholdy, Minidrenge/pige af Adam
Barfoed, Kasper Klausen og Julie G. Christensen, JH blev trænet af Mikkel Jørgensen og
Jens Stoltze, YH og USH tog Nick Henningsen, USD trænes af Michelle E. Rasmussen og
Kamilla Kluge, Damemotionister af William Bartholdy og Motionisterne tog Allesandro sig
af til at begynde med, og senere kom Christian Jensen igen.
Turneringen er forløbet godt. Den er ikke så omfattende p.g.a. af de få hold, men vi har
dog haft enkelte store lørdag med mange kampe og masser af glade tilskuere. Det giver
masser af liv i hallen, og er godt for klubånden og sammenholdet.
Klassekampen:
Igen i år havde vi gang i 4 baner i starten af september, hvor vi afviklede ca. 140 kampe.
Benedicte og Svend stod igen for et rigtig godt arrangement, og vi blev rost. I år var vejret
med os, og vi klarede det fornemt.
Cups:
Damerne deltog før sæsonstart i Solrød Cup og herrerne i Hørsholm Cup.
Lundaspelen:
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USH og YH tilbragte den 2-5. januar i Lund, hvor de fik spillet nogle flotte og seværdige
kampe.
USH kom helt til Semi-finalen, hvor det blev til nederlag til SSC Südwest med 41-27, som
senere vandt finalen.
YH måtte se sig slået i 1/8-del finalen af SISU med 53-35.
En stor tak til træner-teamet og deltagerne, som klarede turen og ærterne og
repræsenterede ALBA flot.
Århus Festival:
YD havde en forrygende tur til Århus, sponseret af Ole Steen Knudsen A/S. Pigerne vandt
over de 2 tyske hold, men tabte til Virum og storfavoritten Horsens. Pigerne kommer i
bronze-finalen, hvor de vandt over et af de tyske hold med 12 points, og kommer hjem
med medalje og pokal.
De havde en rigtig hyggelig tur, og alle fik en masse med hjem.
Limfjords-Cup:
I år deltog JH, og turen var primært ment som en tur, hvor holdet skulle lære hinanden
bedre at kende, og få det socialt bedre sammen. Det lykkedes til fulde siger trænerne. Det
blev til en sejr, og nogle lærerige kampe mod de udenlandske hold.
Holdledere:
Vi har vedligeholdt staben af holdledere i sæsonen. Det er nu engang sådan - uden
forældrehjælp går det ikke. Jeres hjælp med at arrangere kørsel til kampene, ordne vask
af tøj, og ikke mindst være der, når holdene er ude til kampe eller Cups, er utrolig vigtigt
for holdene og klubben. Det er engagerede ”ildsjæle”, som jer, der hjælper og støtter
holdene, som er en af forudsætningerne for en god klub med gode oplevelser.
Lad mig igen minde om at narkotika og doping er strengt forbudt. Hos os er den slags ikke
nødvendig, for at kunne spille eller være med i sammenholdet, og det vil afstedkomme
omgående bortvisning fra klubben, når man bliver taget i at bruge det. Men hvis du skal
tage medicin, og er i tvivl, om den kan indeholde forbudte stoffer, skal du altid huske at
spørge din praktiserende læge.
Afslutningsfesten:
På grund af vores jubilæumsfest i foråret udskød vi afslutningsfesten til slutningen af
august, så blev det også lidt af en startfest. Jan leverede igen en super dejlig buffet med
mange lækre ting, som var anrettet i skolekantinen. En stor takt til dem der arrangerede og
rydder op bagefter. Jeg tror også snart vi kan kalde Jan ”ALBA’s hofleverandør”
Årets Priser:
Prisen som årets hold og vandrepokalen gik ikke uventet til USH, for deres flotte 1. plads i
turneringen. Årets trænere blev Nick Henningsen, USH og Martin Caspersen SD 1 og
årets spiller gik i år til Irina Colding Blom, SD og Frederik Enevoldsen, SH.
”Profilen” som Sigrid Vange havde fået året før, venter med at blive uddelt, da hun i 2010
var på efterskole.
Julearrangement:
Lørdag den 19. december holdt vi så det overordentlige velbesøgte juleturnering. Der blev
spillet mange spændende og tætte kampe for blandede hold. Forældre, spillere og
trænere morede sig gevaldigt, specielt over tidtageren (siger de). Bodpigerne kunne igen i
år servere pebernødder, æbleskiver, gløgg og juleknas til alle, og så helt gratis. Tak til alle
dem der var med til at gøre det til en rigtig festlig dag.
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Bodpigerne – Igen i år har Vibeke, Lisbeth, Birthe og Sanne stået for lækre boller og
kager hver lørdag. En kæmpe TAK til jer fordi I altid utrætteligt møder op for at kræse om
ungerne og os andre. ALBA ville ikke være ALBA, hvis ikke I var der.
”Tøm slusen på genbrugspladsen”:
Tømningen af slusen på genbrugspladsen er nu kommet ind i en god gænge. Vi havde 15
lørdag/søndage, hvor det var vores opgave at tømme og sortere de anbragte ting i slusen.
Alle de store hold har stillet spillere til rådighed, og en stor tak til alle jer, der har hjulpet.
Køb basketudstyr:
Vi har en aftale med Sportsmate om køb af tøj med ALBA-logo på. På vores hjemmeside
kan I finde ”Shoppen” i bjælken foroven. Bare klik på den, og følg instruktionen. Der er
også 10 % rabat på alt almindeligt udstyr, bolde, sko og lign I køber, bare I husker at
skrive ALBA i rubrikken ”Rabatkode”. Benyt jer endelig af det, så støtter I klubben. Vi har
også en aftale med Streetplay. Klik på deres logo og I kommer direkte til dem.
OK Benzin:
Aftalen med OK-Benzin har nu kørt et år, og vi har fået et pænt tilskud, men der er altid
plads til flere, så hvis ikke I har et ansøgningsskema, så kan det fås i boden, når I alligevel
er ovre i hallen, og husk at sige, at I vil støtte Basketballklubben ALBA, når I bestiller
kortet. Med et benzinkort fra OK-Benzin støtter I ALBA med 6 øre pr. liter købt bezin. Der
er 2 benzin-stationer i Allerød, en ved Lillerød Kirke og en ved SuberBrugsen i Lynge.

Hvordan gik det så, med de mål vi havde sat os
Medlemshvervning:
Det er ikke lykkedes for os at få gang i medlemshvervningen
Miljø i klubben:
Vi har stadig et godt miljø i klubben, og vi er meget bedre til at rydde op efter os. Det er jo
sådan at ud over skolen er det næsten kun os der i hallen, og klublokalet, så hvis noget
går i stykker, får vi automatisk skylden. Det er aldrig skolen, der lave ulykker, siger de. Vi
skal stadig passe på vores ting og hallen, for kommunen vil/kan ikke bare bevilge flere
penge til nyindkøb, hvis noget går i stykker.
Uddannelse:
Vi havde 8 spillere på C-dommerkursus i september. Det er vigtigt, at vi hvert år har nye
og gamle spillere på dommerkursus, så vi kan blive bedre til at dømme kampe. I år foregik
det i DGI regi, og det var der tilfredshed med.
Bestyrelsen:
I har valgt os til klubbens styrende organ. Det er vigtigt, at finde flere som en gang imellem
vil gøre noget for klubben. Ikke bare i bestyrelsen, men også i f.eks. udvalg eller til
enkeltstående opgaver, så hold jer ikke tilbage, men meld jer under fanerne, det er aldrig
for sent.
Fremtiden:
Vi vil bestå som klub i fremtiden, ingen tvivl om det, men vi skal også have forældrene
med. Min opfordring er derfor – til alle dem som bidrager i klubben – vær opmærksom på
andre forældre som kunne tænkes, at ville give en hånd med, spørg dem – de siger
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sandsynligvis JA! Vi skal også have flere medlemmer, det bliver en af de store opgaver for
os, og jeg håber af det samarbejde vi har indledt med DBBF, vil give pote.
Inden jeg slutter for denne gang, vil jeg til sidst takke alle forældre, som i årets løb har
været med til, at gøre livet meget lettere for os, ved at køre til kampene, og ved at hjælpe
til fester og arrangementer. Uden jeres hjælp ville det ikke fungere. Vi vil naturligvis gøre
groft brug af jer i den kommende sæson, ligesom vi plejer.
Til trænere og hjælpetrænere, TAK for det gode arbejde og den store indsats I gør for
jeres hold. Det er dejligt, at se den entusiasme I lægger for dagen til træning og kampe.
Der skal også lyde en stor tak til alle vore sponsorer der har hjulpet os økonomisk i
sæsonen, uden jeres hjælp, kunne vi ikke gøre, hvad vi gør for medlemmerne. Jeres hjælp
er uvurderlig, så derfor støt dem som støtter ALBA.
Til allersidst en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået.
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