Kære  Aktionærer,  
    
Det  er  mit  privilegium  at  dele  mine  tanker  med  jer  fra  det  sidste  års  tid  og  for  fremtiden.  Jeg  vil  
gerne  starte  med  at  takke  for  jeres  loyale  støtte.  Først  og  fremmest  som  tilhængere  af  vores  klub.  
Jeg  håber  i  har  nydt  den  fremragende  fodbold,  klubben  og  holdet  har  spillet  i  løbet  af  sæsonen.  
Det  er  fantastisk  at  opleve  snakken  om  europæisk  fodbold  i  korridorerne  på  Right  to  Dream  Park  
igen  for  første  gang  siden  2013.  
    
Jeg  vil  starte  med  den  vigtigste  opdatering:  Vores  akademier.  
    
Vi  har  haft  endnu  et  fremragende  år  med  mange  akademispillere,  der  er  rykket  op  på  
Superligaholdet.  Denne  sæson  har  vi  givet  debut  til  7  akademispillere.  Næste  sæson  planlægger  vi  
at  integrere  tre  RTD-drenge,  fra  akademiet  i  Ghana,  på  1.  holdet,  og  tilføje  mange  spændende  
2000  og  2001-fødte  FCN-akademispillere,  der  alle  forventes  at  starte  deres  Superligarejse  nu.  Vi  
forventer,  at  enkelte  af  vores  bedste  spillere  igen  vil  blive  solgt  til  udenlandske  klubber,  og  jagte  
deres  drømme.  Men  at  vi  generelt  vil  være  mindre  aktive  på  transfermarkedet  og  mere  aktive  på  at  
forfremme  internt.  Det  er  den  vision,  vi  skitserede  helt  fra  start  af,  og  vi  er  stolte  over  vores  
fremskridt.  For  tre  uger  siden  spillede  Crewe  Alexandra  i  England  med  et  hold  bestående  
udelukkende  af  egne  akademispillere.  Jeg  tror,  at  vi  på  vores  egen  unikke  måde,  er  på  ret  kurs  til  
at  kunne  opnå  det  samme  i  løbet  af  de  næste  2-3  år.  
Den  største  ændring  i  vores  akademi  i  år  har  været  introduktionen  af  vores  pigeakademi.  
Ligestilling  er  et  grundlæggende  princip  i  vores  gruppe,  så  tilføjelsen  af  vores  pigeakademi  var  et  
logisk  skridt,  som  vi  sigtede  imod  fra  starten  af  projektet.  At  bringe  Christian  Taylor  til  fra  Brøndby  
IF  har  gjort  dette  skridt  lettere,  og  vi  er  meget  stolte  over  at  have  3  pigeakademihold  og  1  
kvindehold  i  samarbejde  med  Farum  Boldklub.  Vi  planlægger  at  spille  i  3F  ligaen  i  2019/2020,  og  
planen  er  også  her  primært  at  have  spillere  fra  vores  akademier  i  Ghana  og  Farum  på  dette  hold.  
    
Særlig  anerkendelse  skal  gå  til  "Mr  FCN"  Jan  Laursen  og  RTD-akademi  direktør  Gareth  Henderby  
for  vores  fortsatte  fremgang.  De  har  ledet  to  fremragende  hold  af  medarbejder  til  at  opnå  mange  
succeser  og  store  resultater.  Udover  de  spillere,  som  nu  er  på  1.  holdet,  har  vi  haft  mange  gode  
oplevelser  med  at  integrere  vores  to  akademier  i  Farum  og  Ghana,  som  gennem  vores  unikke  
dannelsesprogram,  skaber  spillere  vi  bygger  en  spændende  fremtid  på  og  med.  
I  år  opnåede  vi  vores  bedste  sæsonresultat  siden  2013,  og  vi  sluttede  to  positioner  højere  end  
sidste  år  med  10  point  og  17  flere  mål  end  sidste  år.    Det  blev  i  alt  til  76  mål  -  det  højeste  antal  
scorede  mål  nogensinde  i  klubbens  historie.  Vi  har  bevist,  at  vores  team,  DNA  og  kultur  er  
stærkere  end  de  individuelle  elementer.  Vores  Superliga  stab  og  personale,  ledet  af  Kasper  
Hjulmand,  har  udmærket  sig  med  at  indføre  vores  vision  og  skabe  resultater  med  den.  
    
I  næste  sæson  har  vi  som  nævnt  flere  nye  spændende  unge  spillere,  der  bliver  forfremmet  til  
kernen  i  vores  Superligatrup,  og  vi  planlægger  at  forbedre  os  på  de  sportslige  parametre.  Endnu  
engang.  
    
I  år  har  vi  hilst  Søren  Kristensen  og  Jacob  Naish  velkomne  som  henholdsvis  administrerende  
direktør  og  kommerciel  direktør,  og  jeg  er  meget  glad  for  at  få  dem  ombord.  De  har  krævende  
kommercielle  mål  at  indfri,  som  vil  være  med  til  at  støtte  vores  ambitioner  med  vores  akademier  og  
på  vores  1.  hold.  Jeg  er  overbevist  om,  at  de  har  evnen  til  at  levere  disse  mål.  
Sammen  har  vi  tre  i  år  udviklet  vores  nye  værdimodel.  Den  nye  værdi  model  ser  således  ud:  

  
Denne  værdimodel  styrer  vores  handlinger  og  strategi.  Den  professionelle  fodboldverden  er  
privilegeret  og  vi  har  en  forpligtelse  til  at  give  tilbage  til  de  mindre  heldige.    
Dette  er  en  grundlæggende  afspejling  af,  hvem  vi  er  og  hvad  vi  står  for  -  både  lokalt  og  
internationalt.  
    
Vi  har  tilsluttet  os  ”Common  Goal”,  grundlagt  af  Manchester  United  spilleren  Juan  Mata,  som  en  af  
de  rigtige  partnere  til  at  støtte  op  om  vores  give  back  strategi.  Vi  blev  den  første  klub  i  verden  til  at  
komme  med  i  denne  bevægelse,  en  milepæl  i  vores  klubs  historie.  I  en  tid,  med  kortvarig  succes  
og  ekstrem  materialisme  i  fodbold,  er  vi  anderledes.  Vi  udvikler  vores  egne  spillere,  vi  skaber  
globale  rollemodeller,  og  vi  giver  tilbage  til  dem,  der  har  brug  for  vores  støtte  og  inspiration.  Det  er,  
hvem  vi  er,  og  det  er  vi  stolte  af.  
    
Vores  hovedmål  i  løbet  af  det  kommende  år  er  at  forbedre  kommunikationen  betydeligt.  Vi  har  gjort  
de  ting,  vi  sagde,  vi  ville,  og  nu  er  det  vigtig,  at  folk  forstår  os  bedre  i  Nordsjælland,  Danmark  og  
globalt.  
Vi  er  i  færd  med  at  skabe  relationer  lokalt  og  internationalt  for  at  forbedre  vores  
kommunikationsstrategi,  og  jeg  er  fast  besluttet  på,  at  vi  præsenterer  vores  projekt  eksternt  med  
større  kvalitet  i  2018.  
  
Vores  historie  og  vision  er  unik  i  fodbold,  og  vi  har  brug  for  flere  stærke  partnere  for  at  realisere  
vores  drøm.  DHL  anerkendte  dette  ved  at  forlænge  og  udvide  deres  støtte.  Andre  partnere  har  
også  øget  deres  støtte  og  især  pigeakademiet  har  fået  meget  opmærksomhed.  Vores  nye  
kommunikationsstrategi  vil  hjælpe  dette  endnu  bedre  på  vej.  
Vi  vil  fortsætte  arbejde  sammen  med  Furesø  Kommune,  vores  moderklub  Farum  Boldklub,  
nabolaget  og  andre  vigtige  interessegrupper  for  at  forbedre  faciliteterne  omkring  Right  to  Dream  
Park.  For  at  opnå  vores  mission  skal  vi  have  endnu  bedre  faciliteter,  flere  baner,  flere  
omklædningsrum  mv.  -  både  for  bredden  og  elitedelen  af  fodboldprojektetet.  Pigeakademiet  har  
alene  tilføjet  80  nye  medlemmer  og  for  at  kunne  fortsætte  succesen  med  vores  fælles  projekt,  
kræves  der  flere  og  bedre  faciliteter.  
  

Jeg  vil  gerne  slutte  med  at  takke  Hr.  Allan  K  Pedersen.  Allan  har  tjent  klubben  i  mange  år,  først  
som  ejer  og  senere  som  bestyrelsesmedlem.  Allan  har  besluttet  at  udtræde  af  bestyrelsen,  men  vil  
stå  til  rådighed  som  særlig  rådgiver  for  bestyrelsen  og  klubben  i  de  kommende  år.  Under  Allans  
ledelse  har  klubben  udviklet  sig  til  en  førende  faktor  inden  for  dansk  fodbold  og  har  vundet  et  
mesterskab,  to  pokalmesterskaber  og  har  udviklet  mange  topklasse  spillere.  
  
Jeg  ser  frem  til  at  deltage  i  vores  fortsatte  indsats  for  at  levere  verdensklasse  resultater  på  og  uden  
for  banen  i  de  kommende  år.  
Tom  Vernon	
  

