
Formandsberetning AAM 2020 plus det løse 

Så blev det endelig tid til generalforsamling, og jeg vil prøve at opsummere nogle højdepunkter. I 

må have mig undskyldt, hvis jeg kommer forbi begivenheder, der ligger uden for kalenderåret 

2020. Det er ligesom det der Covid-spas har smadret vores tidsfornemmelse. 

Jeg har valgt at kalde min sidste formandsberetning for ”Lort & lagkage”, for jeg synes godt nok, at 

spændvidden i oplevelser har været stor i denne periode. 

Lad mig starte med det negative 

Corona.                                                                                                                                                                               

Efterhånden som aflysningerne af vores store events dukkede op, så vi ind i et regnskab, hvor 

tallene blev rødere og rødere. Vi var tvunget til at handle (tror det hedder rettidigt omhu), og den 

store sparekniv måtte findes frem. Og alle blev ramt: Brugerbetaling indført, elitestøtte 

indefrosset, trænerløn reduceret, mødefortæring forsvandt, aktivitetsudvalget sat på pause og 

den største og sværest beslutning: Afbrydelse af samarbejdet med vores administrative leder, 

Solveig Værnæs. Vi måtte også reducere vores tilbud om økonomisk støtte til vores olympiske 

kandidat, Benjamin Lobo Vedel, hvilket desværre medførte et klubskifte.                                                                                                                                                                                        

Alt sammen i håb om at vi kunne undgå at tømme hele egenkapitalen.  Ud over økonomi har 

pandemien naturligvis også ramt alle vore aktiviteter. Klubhus og stadion har været lukket ned, 

stævner nær og fjern aflyst 

Jørgen Hein-gate.                                                                                                                                                                        

En dejlig søndag morgen i begyndelsen af oktober væltede jeg min morgenkaffe i arrigskab, for 

den lokale avis havde valgt at bruge forsiden mm på at svine Jørgen Hein til på bedste Ekstra Blads 

facon.                                                                                                                                                           

Fuldstændig urimelige beskyldninger om at blande politisk position og klubsympati sammen 

byggede på kilder fra sidste års generalforsamling. Min harme bundede i lige dele sympati for 

Jørgen og absolut modsatte følelser overfor disse sladrehanke, der tydeligvis ville klubben alt 

andet end godt.  

Krænkelse.                                                                                                                                                                                

Midt på sommeren kom der besked om, at en af vore unge atleter følte sig krænket af en af vore 

trænere. Uden at gå i detaljer kan jeg blot konstatere, at pågældende træner ikke overholdt en 

aftale, der var lavet ved ansættelsen, og vi måtte naturligvis afbryde samarbejdet med træneren 

øjeblikkeligt. Det er vigtigt endnu engang at fastslå, at det er afgjort, at der ikke er noget strafbart i 

sagen. 

Dårlige avisomtaler.                                                                                                                                            

Krænkelsessagen gav anledning til, at BT havde lyst til at ”invitere” os med i en artikelserie om sex-

krænkelser i dansk idræt. Vi ville gerne have været disse artikler foruden, men vi blev forholdsvist 

pænt behandlet, og såvel DIF som DAF har rost og anerkendt vores håndtering af sagen. 

 



 

Men der har nu også været lagkage 

Pandemien har på ingen måde kunnet slukke kreativiteten og engagementet blandt vore 

medlemmer. Motionsafdelingen var hurtig til at dele sig op i lovlige gruppestørrelser, og selv om vi 

manglede den fede følelse af at være mange, gjorde det at træningen fortsatte ufortrødent. Man 

fandt på kreative måder at motivere på. Jeg husker en udfordring, hvor man skulle løbe en rute, 

der på Garmin-kortet ligner et dyr.  

Atletikafdelingen sukkede også efter træning, og med hjælp fra Andre blev der etableret et 

udendørs vægtlokale til stor glæde for mange.                                                                                                             

Ungdomsafdelingen har lavet velbesøgte opgaveløb i Mølleparken, og lige så snart der åbnede sig 

mulighed var der træning og småstævner på Danmarks smukkeste anlæg.      

I efteråret genopdagede en stor del af den danske langdistance-elite at Skovdalen bare er bedst 

hvis der skal løbes mange runder. Derfor var der stor tilslutning til de løbestævner David Møller fik 

banket op og en perlerække af flotte resultater fra både lokale og gæster så dagens lys.     

                                                                                                                                                                                  

Midt i det hele indledte vi en snak med Aalborg Kommune om forbedringer af vores 

tribuneforhold. En snak som vi i talende stund ikke ved helt hvor ender. Men jeg tror at Morten 

eller David kan supplere senere.      

Glædeligt var det også at konstatere, at mens mange andre sportsgrene har blødt medlemmer i 

lock down, har vi i perioder haft medlemstilgang. Heldigvis er det lykkedes at finde trænere, så vi 

kunne tage godt imod disse nye medlemmer.  

Så alt i alt må vi sige at vi slap igennem Coronasæsonen med optimismen i behold. 

En personlig afslutning 

Nogen kunne få den tanke, at når så ung en mand lægger formandskasketten efter en forholdsvis 

kort periode, må der ligge noget dramatik bag. Jeg må her skuffe jer. Min udtræden handler ikke 

om uenighed men om selverkendelse.                                                                                                                                                             

Vel er der nuancer i holdninger, når vi snakker i bestyrelseslokalet, men kun så meget at det 

holder os alle skarpe, og vi har været gode til at opnå konsensus langt hen ad vejen.                                                                              

Men bestyrelsen og klubben har brug for en person, der er mere visionær, synlig og nærværende, 

end jeg har formået at være. Det får I forhåbentlig lige om lidt. Jeg har det lige som 3. manden på 

Jamaicas 4 x 100 m hold. Jeg løber så stærkt, jeg kan, men ved at ham jeg aflevere depechen til 

løber langt hurtigere. David er manden, der kan fremtidssikre AAM. 

Og han skal glæde sig, for det er en velsmurt maskine, han arver: God bemanding i både motion og 

atletikafdelingen. Og først og fremmest en bestyrelse, der kan og vil en masse. Når man så dertil 

lægger DK’s bedste, mest kompetente og super omstillingsparate sportschef, så kan man da kun 

sige stort tillykke på posten til den nye formand. 


