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Det seneste år har der været mange forandringer i ALBA’s bestyrelse. Kort efter
generalforsamlingen i marts 2018 skete der en komplet udskiftning af bestyrelsen,
som tegnede klubben frem til januar 2019, hvorefter der var frafald fra bestyrelsen og
ALBA måtte afholde to ekstraordinære generalforsamlinger for at få valgt nye
medlemmer ind i bestyrelsen. Jeg er glad for at kunne sige at den nye, konstituerede,
bestyrelse allerede er i gang og har haft nogle gode møder, så jeg ser positivt på det
fremtidige samarbejde i bestyrelsen.

Medlemmer
Ved udgangen af 2018 var der registreret 196 medlemmer. Det er en mindre nedgang
i forhold til året før. Der er kommet flere spillere til på nogle hold men vi har desværre
også været nødt til at lukke nogle hold. Dels har vi oplevet at frafald på vores U17
hold, blandt andet pga efterskoleophold. Dertil kunne den tidligere head coach Otis
ikke længere afse den samme tid til at træne et seniorherre hold, hvorfor vores
ældste spillere der tidligere var tilknyttet SH1 og U19 har valgt at spille i andre
klubber.
Vi er dog glade for at Otis fortsat er tilknyttet klubben. Han kommer en gang om ugen
og træner to af vores ungdomshold.

Hold & resultater
Der har været stor aktivitet på de enkelte hold det forgangne år.
SH har spillet i 2. division, hvor de ligger lunt i midten af deres række. U15H deltager
i Grand Prix og har fået spillet mange kampe der. U13H har deltaget i turneringer i
Göteborg og Lund, hvor de er kommet hjem med flotte førstepladser. Ligesom de har
deltaget i Hørsholm Minifestival, Fomsgaard Cup og Amager Mini Cup med flotte
resultater. Endelig deltager holdet med to hold i Mesterrækken ligesom de spiller U15
Grand Prix, så de har også haft travlt. U11 var også i Lund hvor de for første gang

prøvede at spille mod udenlandske hold. Dertil har de spillet Grand Prix i to forskellige
rækker. Det tidligere U17H hold deltog i Göteborg men det nuværende hold er
desværre for lille til at deltage i turneringer. Dette gælder også pigeholdet, men vi
håber det ændrer sig i den kommende sæson for begge hold. Endelig har vores DMO
været i kamp, senest mod Amager, hvor de vandt!

Aktiviteter
Vi har i lighed med tidligere år forsøgt at gøre omverdenen opmærksom på vores
klub. Vi var med i Aktiv Fritid, hvor U11 sørgede for at der var aktivitet ved siden af
Kvickly, hvor en masse glade børn viste hvor sjovt basket er. Mange tak til forældrene
på U11, som gjorde en stor indsats i den forbindelse.
Også til Klassekampen var ALBA repræsenteret og igen var det en stor succes, hvor
skolebørnene fra Allerøds skoler fik prøvet kræfter med basket og havde en sjov
oplevelse. Her var det forældre fra U13 der stod for at afvikle arrangementet med god
hjælp fra to af vores ungdomsspillere, Samuel og Elias som hjalp til som dommere.
Mange tak for indsatsen til alle de involverede.
Vi vil meget gerne styrke vores pigeafdeling og har derfor i to omgange forsøgt at
afvikle en Pigecamp med støtte fra DGI og Always. Desværre var tilslutningen for lille
og vi måtte aflyse arrangementet, men vi vil fortsat arbejde på at forsøge at tiltrække
flere piger til klubben.
Vi har også valgt at åbne hallen op for venner til vores medlemmer. Blandt andet ved
det nye tiltag Open Gym, som foregår de fleste fredage fra 16-18. Det har været en
succes og det er en stor fornøjelse at se medlemmer på tværs af hold og årgange
hygge sig med at spille kamp og lave sjove øvelser og lege.
Vi lavede en ”extended version” lige inden jul, hvor hallen var fyldt med høj musik og
rigtig mange børn og voksne til ALBA’s første Friday Night Jam. Tiltaget var
sponsoreret af DGI, og vi planlægger at gentage Friday Night Jam i 2019. Det var
virkelig positivt at opleve den energi der var i hallen. Mange tak til de forældre som
var med til at stable arrangementet på benene.
En sidste men vigtig aktivitet der skal nævnes er ALBA’s sommerfest, hvor mere end
110 deltagere var med til at fejre at sæsonen var slut til en sjov aften hvor
husorkesteret ALBAND underholdt. Til sommerfesten blev der uddelt priser til årets
spiller for hvert hold, ligesom årets træner, årets hold, årets ildsjæl og årets
præstation blev hyldet. Festen blev arrangeret af forældre fra U11 og U13. Mange tak!

Tak
En stor tak skal lyde til alle vores trænere og holdledere – en klub som ALBA er
afhængig af frivillige kræfter og vi sætter utrolig stor pris på den indsats og det
engagement der ydes på tværs af holdene. Også mange tak til alle de forældre som
engagerer sig og hjælper med kørsel til stævner og kampe, opbakning og hjælp på
dommerbordet til kampe på hjemmebanen.
Endelig skal der lyde en stor tak til de mange sponsorer og puljemidler, der har støttet
ALBA det forgangne år: DGI, Willis Towers Watson, Haagensens Seals, Nordic Pro
Audio, Joma, Nordea Fonden og Gadeidræt. Disse sponsorater kommer ikke af sig
selv, så tak til de medlemmer og forældre, der aktivt har været ude og søge
sponsorater. Vi kan kun opfordre til at der fortsat søges sponsorater, både til de
enkelte hold og til klubben som helhed, da dette muliggør at vi kan få flere aktiviteter
i klubben.
Jeg ser frem til det kommende år, hvor jeg har stor tiltro til at den nye bestyrelse vil
kunne fortsætte det gode arbejde og sikre at ALBA får fremgang.
Lis Harmundal, Formand

