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Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008

Kære alle i RBBC.
Det er en stor glæde for mig at aflægge beretning for denne næsten forgangne sæson - dette mit
første år som formand. Sæsonen har haft mange positive oplevelser og flotte resultater, og selv om
der stadig er mange ting der kan og skal ændres til det bedre i RBBC, så kan vi alle glæde os over
og være stolte af den flotte sæson.
Nej, dette 40 års jubilæumsår har bestemt ikke været en gennemsnitssæson for Roskilde Basketball
Club, hverken hvad angår de sportslige resultater, vores økonomi eller hvad angår aktivitetsniveauet
generelt i klubben. Denne sæson har betydet hårdt arbejde for mange af os, men det er min egen
overbevisning, at det har været det hele værd. Vi kan have svært ved at se det, når vi selv er dybt
begravet i det, men det er min opfattelse, at vi som klub har leveret et bedre produkt til
medlemmerne end sidste sæson. Hvis jeg om et år igen kan sige det samme, så betyder det jo, at vi
er en klub i konstant udvikling til det bedre, og så kan vi på mange måder være tilfredse.
Sportslige resultater
Hvis vi kaster et blik på årets sportslige resultater, så er der jo selvfølgelig en præstation der skinner
særligt tydeligt igennem, nemlig at det i år lykkedes vores bedste herrehold at vinde 1. division og
dermed kvalificere sig direkte til Canal Digital Ligaen. Det er virkeligt stort for os alle sammen i
klubben, og dermed har vi nået det mål, som vi har arbejdet så hårdt på de sidste år. Det har været
en fornøjelse at følge jer sæsonen igennem, og I har med al ønskelig tydelighed bevist, at I har
været det bedste hold i 1. division. Det var fuldt fortjent efter 2. og 3. pladsen i de sidste par
sæsoner, og jeg fornemmer da også, at jeres indsats høster stor anerkendelse og respekt overalt i
dansk basket.
Vores 1. divisionsdamer er efter en tøvende start på sæsonen kommet godt igen efter jul og når
sidste kamp er spillet betyder jeres indsats gennem sæsonen en placering midt i 1. division. Vi har på
det sidste kunne overvære en masse seværdig basket med gode individuelle præstationer, og jeres
placering er så absolut godkendt herfra! Tillykke med det! Vi håber at I kan forsætte i de samme
gode takter til næste sæson! - gerne med både et D1- og et D2-hold.
Vi kan også glæde os over, at vores 2. herrehold allerede har vundet deres række, og selv om USHrækken endnu ikke er færdigspillet, så ligner det også en topplacering hér. Så udover at det altid er
en præstation at vinde sin række, så betyder det også, at der til næste sæson bliver store sportslige
udfordringer for vores unge herrespillere i USH-rækken og på vores 2. hold. Samlet set bliver der et
kanontilbud til vores herrespillere i den kommende sæson og det kan vi alle glæde os meget over.
I ungdomsrækkerne er årets status følgende:
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1) Vores 3 drengehold har været oppe mod skrappe modstandere og kun Drengemester ligger med i
toppen af deres rækken. I Øresundsmesterskaberne ligger drengene på en øjeblikkelig 1. plads, men
med 3 hårde kampe igen.
2) Vores ene DJ-hold klarer sig fint med en øjeblikkelig placering øverst i rækken. Det andet hold
består i vid udstrækning af nybegyndere, og store tæv og en placering som bundprop i rækken kan
være svær at sluge for spillerne. Men hold ved, tøser, det går bedre til næste sæson!
3) Hvis alt går vel ender vores 2 HJ-hold på en plads henholdsvis midt i rækken og i top af rækken.
4) Jeg har set vores minidrenge yngste og ældste spille nogle rigtigt gode kampe og de ser ud til at
slutte midt i rækken, mens vores hårdtarbejdende minipiger forhåbentligt ender i øverste halvdel af
deres række.
5) Vores ynglingeherrer har haft en hård sæson. 3 udeblivelser i Mesterrækken pynter ikke ligefrem
på årets indsats, og placeringen er da også derefter: nemlig i bunden af rækken. Det er vigtigt at vi
gør en indsats omkring netop denne trup, og sørge for at alt kører glat i den kommende sæson.
I A-rækken ligner det ud til en rigtig fornuftig placering, selv om en enkelt udeblivelse også
skæmmer her.
6) Vores ynglingedamer kæmper en hård kamp i deres række, men der er mange kampe endnu, så
intet er afgjort endnu.
6) I pokalen kom både H1 og DR1 helt til kvartfinalen - godt gået af begge hold! - det viser lidt af
begge holds potentiale .
7) Endelig må vi ikke glemme vores små MPY-spillere. Vi glæder os til at se jer spille i turneringen i
den kommende sæson, så vi kan få lidt flere piger i Roskildehallerne.
Økonomi
Der er dog en ting der har haft en tendens til at overskygge årets i øvrigt flotte sportslige resultater i al fald for os i bestyrelsen. Knap var sæsonen startet før vi måtte sande, at den manglende
omsætning på den regnvåde festival nær slog bunden ud af vores festivalindsats. Regnvejret og en
vandpyt på størrelse med en fodboldbane foran vores bod betød et brud på vores ellers fine
"tradition" med en fast og sikker indtjening på dyrskuepladsen i 100-tusinde-kroners-klassen.
Oplevelsen har dog ikke betydet, at bestyrelsen ønsker at trække sig fra festivalen - heller ikke selv
om vi stadig mangler frivillige hænder til at hjælpe med selve det indledende planlægningsarbejde
med festivalen.
Ingen skal altså være i tvivl om, at vi i klubben kommer stærkt igen på en god og tør festival her til
sommer!
Som det senere vil fremgå at bestyrelsens økonomiske beretning, så er vores økonomi under hårdt
pres. Dette skyldes flere faktorer, bla. manglende indtægt fra festivalen og manglende
sponsorindtægter. Vi har endnu ikke en hovedsponsor på banen, men vi har i øjeblikket lovende
kontakter til en potentiel storsponsor.
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Jeg vil opfordre alle til at deltage i det spændende arbejde med at skaffe kontakter til potentielle
sponsorer. Det ER faktisk et spændende arbejde at deltage i, og personligt tror jeg på, at
oprykningen til Ligaen betyder, at en storsponsor er til at finde i lokalområdet.
Ungdomsafdelingen - nu med cheftræner
Vores ungdomsafdeling har de sidste år været inde i en rigtig god udvikling, og det er vores
overbevisning, at vi som idrætsforening har et virkeligt godt tilbud sammenlignet med andre
idrætsklubber. Det er da også forventeligt og glædeligt, at vi i løbet af denne sæson har kunnet
konstatere en tilgang til vores ungdomsafdeling. Vores produkt er med andre ord en efterspurgt
"vare" og ærgeligt er det jo, at vi allerede tidligt på sæsonen måtte lukke tilgang af drengespillere.
Vi skal imidlertid ikke hvile på laurbærrene, for netop det at vi har en god "vare" og tilgang af
spillere betyder et større og større pres på vores organisation, på vores trænere og vores faciliteter.
Det holder ikke i længden uden at vi får tilført nye kræfter til ungdommen.
En cheftræner for ungdomsafdelingen har længe været efterspurgt, og det i nu på tide at det
realiseres. En cheftræner kan være med til at sikre, at trænere og spillere udvikler sig i den rigtige
retning, samtidig med at der holdes fokus på, at holdene fungerer godt og at der ikke er nogen der
overses og tabes på gulvet.
Det er vigtigt at finde denne cheftræner til opstart af den nye sæson.
Fokus på pigebasket
Der er mange ting at glæde sig over i ungdomsafdelingen. Det er bla. meget glædeligt, at det ved
hårdt arbejde er lykkedes at fastholde de piger, som vi allerede har i klubben. Piger har været en
mangelvare, lige så længe jeg har været involveret i klubben, og det er rart at se at "fødekæden" nu
er startet fra bunden, nemlig med MPY og MPÆ. Der er gjort et kæmpestykke arbejde af trænere
og forældre omkring holdene, og til MPÆ-kampene er det en fornøjelse at se hvilken opbakning der
er til holdet.
Vi er utroligt glade for de piger vi allerede har, og en af den nye ungdoms-cheftræners opgaver vil
da også være at arbejde for udviklingen af pigebasket generelt i klubben. Hvordan sikres
fødekæden, hvordan fastholdes pigerne og hvordan gøres RBBC også til en "pigeklub"? Det er
nogle af de spørgsmål, som den nye cheftræner skal søge at håndtere.
Organisationsudvikling - flere hænder i arbejde
Det har i år været glædeligt at se, at Ungdomsudvalget med ny og talstærk besætning er kommet
tilbage som en væsentlig del af RBBC. Ungdomsudvalgets garvede medlemmer har arrangeret og
gennemført flotte arrangementer, som vi alle har kunnet glæde os over. Godt hjulpet på vej af
"chefgrafiker" Britts flotte kalender og opslag. Jeg håber meget på, at udvalget vil fortsætte sit
arbejde til næste sæson.
Selv om Ungdomsudvalget igen er godt kørende, så er det stadig væsentligt at have fokus på, at vi
skal have flere hænder i gang med at deltage i arbejdet i klubben. Det er et must, at vores fælles
organisation udvides, hvis dette frivillige stykke foreningsarbejde skal være overkommeligt for de,
som allerede er i sving.
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I bestyrelsen anser vi det for tvingende nødvendigt, at vi snarest bemander et sponsorudvalg, et
festivaludvalg og et træningsudvalg. Fra nu af og i den kommende sæson vil vi i bestyrelsen arbejde
hårdt på at realisere disse udvalg, som vil betyde Alverden for den videre udvikling af klubben.
Sidst, men ikke mindst, er det tvingende nødvendigt for os at finde en materielansvarlig - en længe
eftersøgt person!
Flere forældre ER i gang
Når jeg efterlyser flere hænder i arbejde, så betyder det heldigvis ikke, at der ikke allerede er
kommet flere i gang. Det kan vist ikke have undgået nogens opmærksomhed, at der i løbet af denne
sæson rent faktisk er kommet flere forældrehænder i gang med arbejdet i klubben. Det er utroligt
dejligt, at flere nu finder overskud til at deltage, og jeg håber meget, at I finder dette frivillige arbejde
så tilfredsstillende og givende, at I bliver ved i mange sæsoner fremover. Jeg har noteret mig, at der
nu er forældre til meget væsentlige roller i klubben, bl.a. som holdledere, trænere, hjælpetrænere,
som medlemmer af Ungdomsudvalget og som assistenter til vores hårdt belastede turneringsleder.
Desuden findes der forældrehjælp til flere andre funktioner, bl.a. som villige stoleopsættere i
Roskildehallerne, som ungdomsfotograf m.v. Alle forældre som på den måde lægger et stykke
arbejde i klubben skal have en stor tak for indsatsen i år. Jeg kan selv fornemme, at det faktum at I
allerede tager del i arbejdet, gør det lettere at trække nye forældre ind i arbejdet. En god spiral er på
den måde sat i gang.
Genoplivning af støtteforeningen
Denne øgede forældreindsats gør, at vi i bestyrelsen meget gerne ser den hedengangne
støtteforening genoplivet. Støtteforeningen kan være et talerør for forældrene og sikre forældrenes
indflydelse i klubben. Hvis støtteforeningen genoplives og vedtægterne er på plads og består af
minimum 10 medlemmer, så er det min og den øvrige bestyrelsens indstilling, at vi bør ændre
klubbens vedtægter, således at støtteforeningen automatisk sikres en plads i bestyrelsen. Jeg håber
på, at nogle af de meget aktive forældre vil tage tråden op og puste liv i støtteforeningen igen. Tal
gerne med mig om de praktiske detaljer. Jeg tror på, at der vil være bred opbakning til
støtteforeningen og jeg håber, at støtteforeningen kan være genoplivet inden start på næste sæson.

Til sidst vil jeg endnu en gang benytte lejligheden til at takke alle dem har været med til at yde en
indsats i klubben i år, om det så har været som træner, dommer, dommerbordsofficial, medarbejder
på festivalen eller andet. Vi håber meget at endnu flere af Jer er friske på at tage endnu en tørn
sammen med os andre i den kommende sæson, sådan at vi i fællesskab kan få skabt nogle endnu
bedre rammer for basketball i Roskilde.

Tak for denne sæson.

På bestyrelsens vegne
Morten Hylleberg
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