Velkommen til dette års generalforsamling.
Det blev et meget specielt 2020 på grund af Corona, men alligevel ikke et stille
år.
Skole OL
Igen i 2020 har vi ikke afholdt Skole OL i Allerød. Jeg synes, det er et rigtigt godt
arrangement, men det kræver mange hjælpere, og har ikke været prioriteret at
afholde.
Klassekampen
Også et rigtigt godt arrangement med mange glade børn. Desværre var man
nødsaget til at aflyse det i 2020 på grund af Corona.
Brugerråd
Brugerrådet består af en repræsentant fra henholdsvis Allerød Cykle Klub,
Blovstrød Løverne og Allerød Atletik og Motion. Olav Holst er AAMs
repræsentant i brugerrådet. Brugerrådet er høringsorgan og kontaktorgan for
Allerød Kommune vedrørende aktiviteter på Skovvang Stadion. Herudover har
brugerrådet et selvstændigt budget på 10.000 kr. pr. år. I 2020 er der indkøbt
skilte til outdoor fitness, belysning i det store rum i klubhus, 10 hække samt
nogle småting til det store klubhus.
Ungdomsafdelingen
På trods af Corona har ungdomsafdelingen opnået fremgang i antal tilmeldte,
så der er ca. 40 unge i alderen 8-17 år. Der er kommet en del nye
hjælpere/træbere til, så der er det antal, der er behov for. Så mange så Olav og
Mogens mere eller mindre er gået på pension. I den forbindelse vil jeg sige tak
til dem for deres store indsats.
AAM var igen i år vært for en uge med sommerskole. En uge med atletik.
Instruktørerne i denne uge var Alma, Laura, Mads og Toby og de håndterede
opgaven på aller bedste måde. De samme 4 atleter har siden sommerferien,
være med til at træne de yngste. Stor tak til dem.
Der skal også lyde en stor tak til Anna Harder. Jeg har kendt Anna siden hun var
9 år og trænet hende i en del år. De sidste år har Anna været træner og har
stået for en stor del af træningen. Hun er nu taget på højskole og derfor

stoppet som træner, så hermed en meget stor tak til hende, for den kæmpe
indsats.
Motionsgruppen
Allerød Cross serien, blev næsten gennemført planmæssigt, hvor det kun var
det sidste løb der måtte aflyses på grund af Corona. Jeg håber, at den
kommende serie til efteråret, kan afholdes ”normalt”

Jeg kom til klubben for 27 år siden. Jeg har selv været aktiv, været ”spillende
træner” samt været træner. Jeg har trænet børn og unge i alle aldre og alle
niveauer. Jeg har været med som leder på udvalgte hold til store stævner i
blandt andet Sverige og England. Jeg har været til Nordiske mesterskaber flere
gange som træner og leder, og været til Ungdoms VM med Dagmar, som jeg
trænede. Jeg har været med til Nordsjællands mesterskaberne i Hillerød og til
mange landsholdssamlinger. Trænet Anne Emilie Møller op mod OL og jeg har
trænet Marie til hendes PR på 100m på 13,02. Ja kort og godt har jeg prøvet
lidt af hvert og denne fantastiske sport har givet mig meget.
For nu to år siden, blev jeg ringet op og spurgt om jeg havde lyst til at være
formand med fokus på atletikken. Jeg har siden prøvet med forskellige tiltag,
blandt andet foreslået at lave trænerkursus for klubbens trænere. Jeg har
prøvet at tage initiativ til at samle alle trænerne for at optimere og få en rød
tråd gennem træningen.
Desværre har jeg mødt modstand og er ikke rigtig lykkedes med min mission i
klubben, og jeg er nu nået til et punkt, hvor jeg har lyst til at prioritere min tid
anderledes. Jeg har derfor valgt ikke at genopstille som formand.
Til slut vil jeg sige et kæmpe stort tak til vores sponsorere. Også en stor
tak til alle, der hjælper til i klubben med at afvikle diverse arrangementer. Tak
til bestyrelsen og udvalg. Nogle trækker et stort læs og andre griber et
målebånd, når der er behov for det, men alle er hver især vigtige for, at vores
lille klub kan eksistere.

