Stiftende Generalforsamling

Aalborg Futsal Klub
Tirsdag den 19. marts 2013
1. Valg af dirigent & referent
Kaj blev valgt til dirigent
Thomas Bay til referent
2. Redegørelse fra initiativgruppen
Claus Jørgensen & Thomas Bay fra initiativgruppen redegjorde for, hvorfor der skulle dannes en
Futsalklub i Aalborg. DE sagde blandt andet:
”Vi har i 5 sæsoner trænet årgang 98 i Futsal hver vinter, og nu er tiden kommet til, at vi
formaliserer dette arbejde i form af en egentlig klubdannelse. Hidtil har afsættet været den
almindelige indendørstræning i hhv. Vejgaard Boldspilsklub og LKB Gistrup, hvor vi har brugt vores
indendørstider til at spille Futsal. Det har fungeret nogenlunde uden de store problemer, selvom det
indimellem har givet problem med op & nedtagningen af bander. Så der er her kun grund til at
takke vores moderklubber for deres velvillighed over for vores forsøg med denne i Danmark relative
nye sport. Men hvis Futsal forsat skal udvikle sig, er det nødvendigt, at Futsal fremover bliver
organiseret i selvstændig regi med de fordele, det vil give. For Futsal er ikke almindelige fodbold
spillet indendørs, som mange sikkert opfatter det, og som det langt hen af vejen er tilfældet med
den klassiske indendørs fodbold. Futsal er en selvstændig sport i egen ret med egne regler, egne
traditioner & egne karakteristika. Oprindeligt opfundet og udviklet i Sydamerika i perioden omkring
2. verdenskrig som en udendørssport, og siden i løbet af 60’erne videreudviklet som en egentlig
indendørssport. Tydeligvis som en søstersport til fodbolden, men også som en sport der har ligeså
så mange fælles karakteristika med håndbold og Floorball.
Hvis vi skal videre med vores arbejde med Futsal, så er det nødvendigt at forankre spillet i en egen
organisation i regi af egen klub. Og det er der to overordnede grunde til. For det første er vores
ambitioner ved at være for store til, at vi med rimelighed kan forlange, at en klub der helt
grudlæggende har et andet spil som sit formål, skal kunne rumme os. Vi tror på, at vi med årgang
98 har en gruppe spillere, som vi kan udvikle til højeste niveau inden for sporten. Og det kræver en
organisatorisk opbakning, som må løftes i egen klub. For det andet oplever vi en stigende
efterspørgsel fra andre årgang – både i egne moderfodboldklubber men også fra andre
fodboldklubber - som også ønsker at spille spillet. Denne efterspørgsel kan vi ikke imødekomme
alene som trænere, og slet i regi af vores moderfodboldklubber. Ingen af de nuværende
fodboldklubber vil kunne rumme at åbne op for tilgang af spillere, som ’kun’ ønsker at spille Futsal i
vintermånederne hos os, og ellers almindelig fodbold i egen klubber om sommeren. Dette kan ikke
lader sig gøre, hverken i forhold til de indetider, klubberne disponerer over i dag, eller i forhold til
den gode tone klubberne imellem. For hvis f.eks. Vejgaard Boldsspilsklub begynder at tilbyde Futsal
til spillere, der ikke spiller almindelig fodbold hos os, så vil det uden tvivl blive opfattet som en

’fjendtlig’ handling hos spillernes moderklubber. Derfor fortæller den efterspørgsel, vi oplever, at
der er brug for en selvstændig Futsal klub, der kan tilbyde børn og unge at spille Futsal i en
organisation, der kun tilbyder Futsal i vintermånederne, og dermed er et tilbud, som ikke som sådan
er i konflikt med almindelige fodboldklubbers medlems tilbud.
Vi vil ikke lægge skjul på, at vores ambitioner er store. For det første ønsker vi på sigt at kunne
udbyde Futsal for alle alderstrin og begge køn. Vi ønsker også at markere os som en af de førende
Futsalmiljøer i Danmark. I forhold til begge ambitioner er vores årgang 98 vigtig. Dels tror vi på, at
denne årgang kan trænes til at blive et hold i Futsalligaen, når de om få år bliver senior. Og dels så
har årgang 98 spillerne nu nået en alder, hvor de burde være klar til at ’betale’ den tid, vi har brugt
på dem tilbage til nye generation ved selv at træde ind i trænerrollen. Planen er at bruge
sensommeren til at klæde dem på til opgaven, og så lade den være primære trænere for yngre
årgange. Naturligvis under kyndig vejledning (og overvågning) af os gamle trænere.
I hvilket omfang vi kan starte vores første sæson op til næste vinter, afhænger i sagens natur af,
hvor mange indetider, vi kan få tildelt. Vi er ikke i tvivl om at uanset hvor mange timer, vi får, så vil
vi kunne fylde dem med børn fra U8 og frem. Vi er sikre på, at interessen vil være der fra børn og
unge mennesker i hele Aalborg. Vi er også sikre på, at vi med de tilkendegivelser vi allerede har fået,
også vil kunne løfte opgaven organisatorisk, uanset hvor mange hold vi kan lægge fra land med. En
stor opgave uden tvivl, men også en opgave som det være spændende at være med til at løfte, så
endnu flere kan få øjne op for det fantastiske spil, som Futsal e”.
3. Vedtagelse af Vedtægter
Kasper Bæk fremlagede forslag til vedtægter for AFK. Forsalget blev gennemgået punkt for punkt
og med enkelte rettelser vedtaget.
4. Valg til Bestyrelsen
Den første bestyrelse kommer til at bestå af:
Formand: Claus Jørgensen
Kasserer & sekretær: Thomas Bay
Menigt medlem: Kasper Bæk.
5. Evt.
Det blev aftalt, at Claus & Thomas færdiggør en ansøgning til kommunen om halvtider for sæsonen
2013/2014. Ansøgningen afleveres til Aalborg Kommune den 3. april, der er Kommunens deadline
for ansøgninger, der ønsker at komme i betragtning ved fordelingen af halvtider for den kommende
indesæson.

