
General Forsamling 

VIRUM-SORGENFRI BOLDKLUB 

Tirsdag 24. Februar 2015 

Deltagere: ca 50 medlemmer + bestyrelsen: Kenneth Reeh, Dan Juul Nielsen, Dennis Bo Nielsen, Niels 
Johansson, Michael Aagaard, Kenneth Grønlund, Thomas Max, Lene Laungaard. 

Kenneth Reeh bød velkommen til general forsamlingen. 
 

1)     Valg af dirigent 

Jesper Frigast blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2)     Formandens beretningen 

Da formand Carsten Basse fratrådte i Oktober 2014 var det i stedet Kenneth Reeh der fremlagde 
beretningen om VSBs aktivititeter i 2014: Den fulde beretning kan læses vedlagt som bilag. 

De fremmødte medlemmer havde en del uddybende spørgsmål til beretningen: 

Hvordan klubben sikrer trænerkræfter til alle hold – også 3. 4. hold? 

 hvor bestyrelsen fremhævede at søgning efter trænere er noget af det mest tidskrævende som bestyrelsen 
bruger tid på. Der er kun ganske få ikke-forældre trænere i klubben og stort set ingen søgning på åbne 
positioner. Bestyrelsens strategi er derfor at sikre en pipeline af trænere af egen avl via aktivering af vores 
ungdomsspillere som ungtrænere og kontinuerlig motivering af forældre til træneropgaver og styrkelse af 
forældretrænernes kompetencer som fodboldtrænere. I ungdomsårgangene til og med u15 har vi lige nu 5 
ikke-forældre trænere ud af 35 trænere. Forældertrænerne er på kontrakt som frivillige trænere ligesom de 3 
ikke forældre trænere og modtager en beskeden kompensation i form af bla godtgørelse for omkostninger – 
ingen er markedslønnede. Ungtrænerne som godtgøres med hvad der svarer til 50kr i timen er klart på 
niveau med vores kontrakt ansatte trænere. De 5 ikke-forældre trænere som er meget kompetente og 
erfarne beskæftiger sig hovedsageligt med de dygtigste spillere som er de mest krævende at undervise 
mens de stadig også sikrer at træningsøvelserne udført af forældretrænere og ungtrænere er udviklende og 
passende for spiller niveaet på 2. 3. 4. holdene. Samtidig er alle de forældre trænere vi tager på kontrakt 
særdeles dygtige som trænere og kan ofte sagtens matche spillernes niveau. Så vi er alt i alt stolte og 
tilfredse med de træningstilbud alle spillere får i VSB. 

Hvordan 1. senior vil sikre at de fungerer som flagskib i klubben: 

Thomas Max redegjorde for hvordan 1. senior i 2015 bla. vil afholde træningspas jævnligt med alle hold, 
hvordan der vil blive arrangeret børne/ungdomskampe som opvarmning til 1.senior kampe, sponsor 
arrangementer hvor flere kampe vil blive samlet på Kaplevej samtidig med 1.senior kampe for at skabe liv og 
fællesskab, hvordan de små vil blive inviteret til at deltage i 1.senior taktikmøder før kampe,etc. 

LTK selvforvaltningsaftale: 

Et medlem ville vide hvorfor dette ikke var blevet kommunikeret ud og hvordan der ville blive holdt rent i 
weekenden: 



LTK har opsagt selvforvaltnings aftalen hvorfor det nu er LTK der gør rent. Det har LTK i januar og februar 
gjort rigtig flot. I weekenderne er vi ganske rigtig overladt til selv at gøre rent (som alle andre foreninger i 
LTK). Vi har en forventning til vores medlemmer om at de godt kan finde ud af at hjælpe med at holde i 
orden –dvs den kost der står i hvert omklædningsrum skal bruges inden sidste spiller forlader 
omklædningsrummet. Vi vil se tiden an om løsningen virker, da vi helst undgår at skulle tage ressourcer fra 
trænere eller materiale indkøb eller dispositionsbeløb fra nogen hold for at varetage ekstra rengøring. Men 
det kan vise sig at blive nødvendigt. 

Årets VSBer for 2014 blev udnævnt: Magnus Gaudin  

Magnus yder en væsentlig indsats som kaptajn på 1. senior og derudover har han været primus motor på 
bygningen af de nye læskure ved opvisningsbanen 

Efter oplæsning pr tradition af alle tiders ”Årets VSB’ere” tilbage fra midt 70’erne kunne pokalen overrækkes. 

Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen 

3) Revideret regnskab for 2014 og budget 2015 

Kasserer Michael Aagaard gennemgik regnskabet, som udviser et underskud på kr 45,000 for 2014, hvilket 
primært skyldes ekstra omkostninger til trænere.  

Det fremlagte budget indeholder ikke kontingent stigningerne endnu. 2015 budget indeholder 30.000 kr til nu 
aflyst A licens uddannelse. Der udover er ikke medtaget at VSBs venner lukker og har meddelt at der er et 
pænt beløb til klubben som dog ikke er tiltænkt at skulle dække huller i VSBs drift men som skal øremærkes 
specifikke formål. 

Udgangsmedlemstallet for 2014 var 820 medlemmer. Men det er steget bla pga opstart af 2 årgange (2010 
og 2009)  i 2014. I 2015 vil kun en årgang blive opstartet (årg 2011). Det er stadig en udfordring at få alle 
kontingenter i kassen men det er et kontinuerligt indsatsområde. 

Et medlem bemærkede at det er glædeligt at bødeniveauet er kommet ned på kun ca 10.000 kr igen.  

Et medlem spurgte til om trænere havde frikontingent til deres børn – det har de ikke. Bestyrelsen har 
frikontingent. 

Sidste år bad et medlem om, at afvigelser fra budget blev forklaret i regnskab med en fodnote ved afvigelser 
på +/- 10%. Det nåede ikke med denne gang pga arbejdsbelastning men vil blive indarbejdet til næste år. 

En medlem bad sidste år om, at træner omkostninger var splittet op på samme måde som kontingent, så det 
kan ses hvordan de enkelte afdelinger bidrager/trækker. Det nåede heller ikke med i år, men det vil 
bestyrelsen indarbejde til næste år, især da et medlem igen bragte det på bane mht de små årgange hvor 
forældre ikke forstår, hvad deres kontingent går til. Bestyrelsen forklarede, at der i årets løb dog er lagt 
yderligere uddybende information på hjemmesiden, hvor der netop bliver redegjort for hvilke omkostninger 
der er forbundet med at drive et hold. Samtidig redegjorde bestyrelsen også for, hvordan der nu er etableret 
en strammere struktur for hvor mange trænere og ungtrænere der bliver allokeret til hvert hold ud fra antallet 
af spillere, niveau, etc. Samtidig er trænergodtgørelsen også tilpasset dette og lagt i en fast struktur. 

Der blev spurgt til den reducerede egenkapital og bestyrelsen bekræftede at der skal arbejdes på at sikre en 
lidt større polstring end pt. Derfor bla ønsket om øget kontingent da det ikke er muligt at reducere 
træneromkostningerne som i forvejen ikke står mål den arbejdsindsats, der ligger bag. Især når vi ønsker at 
tiltrække de unge. 

 



4) Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om revidering af vedtægterne. Forslaget er vedlagt. 

Efter lidt debat om, hvorvidt de eksisterende vedtægter eller det fremlagte forslag er mest almindeligt i 
danske foreninger blev forslaget sendt til afstemning og vedtaget. 

Derved blev valget til bestyrelsen med det samme til, at bestyrelsesmedlemmerne vælges til bestyrelsen 
som generelle bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig selv og tildeler 
afdelingsposter efter en opdeling som bestyrelsen anser som hensigtmæssig. 

5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen fremlagde kontingent forslag 2014: 

 U5+u6 (årgang 20011 + 2009) 900 kr årligt (stigning på 100 kr årligt) 

 U7-U11 (årgang 2008-2005) 1800 kr årligt (stigning på 100 kr årligt) 

 U12-senior (årgang 2004-senior) 2000 kr årligt (stigning på 100 kr årligt) 

 Oldboys/Veteran/SuperVeteran 1900 kr årligt (uændret) 

 Passive 200kr (nedsat fra 400kr) 

Kontingent forslaget blev vedtaget. 
  

6) Valg af formand og kasserer 

På valg: 
Formand:  
Carsten Basse - fratrådt i Oktober 2014  
 
Lene Laungaard – valgt  
 
Ikke på valg:  
Kasserer: Michael Aagaard 

 7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsens opstilingsliste var blevet revideret på dagen således at der var blevet gjort plads til Philip 
Christensen repræsenterende 1.senior som om formiddagen havde meldt sin kandidatur til bestyrelsen. På 
general forsamling meldte Magnus Gaudin ligeledes 1.senior sit kandidatur og det samme gjorde derefter 
Ketil Berg-Sørensen (forælder årg 2003 og træner). Efter lidt debat og en kort pause trak Magnus Gaudin 
imidlertid sit kandidatur igen og det samme gjorde så Ketil Berg-Sørensen. 

Ikke på valg: 
Kenneth Grønlund 
Dennis Bo Nielsen 
 
Fratræder – stiller ikke op til genvalg: 
Dan Juul Nielsen 
Thomas Max 
Niels Johansson 

På valg: 
Kenneth Reeh – genopstiller – valgt 



 
Nye kandidater til bestyrelsen: 
Tomas Rosendal – valgt 
Allan Bolt Wheadon – valgt 
Casper Simonsen – valgt  
Philip Christinsen - valgt 

Supleanter 

Fratræder – stiller ikke op til genvalg: 
Bent Andersen 

Michel Gaudin 
 
Nye kandidater: 
Ketil Berg.Sørensen - valgt 
Magnus Gaudin - valgt 
 
Niels Christensen og Jakob Bardram (ikke til stede – via fuldmagt) frafaldt deres kandidatur. 
  

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

Niels Lorentzen – revisor – genopstiller ikke  

Bestyrelsen meddelte at de ønsker og arbejder på at finde en ekstern revisor. 

Dette blev godkendt af general forsamlingen. 

 

10) Eventuelt 

Den nye formand, Lene Laungaard, motiverede sit formandskandidatur og takkede for valget. Dette er 
vedlagt som bilag.  

Der blev råbt hurra for VSB som traditionen byder. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Referat: Lene Laungaard 

 

 


