
Nyt fra bestyrelsen i VSB – APRIL/MAJ 2013 

Bestyrelsen: 
Næste bestyrelses møde er Ondag 12. juni kl 19 

Emner som medlemmer ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. 

 

Der er fortsat udestående kontingenter. Vi vil være glade, hvis de sidste får deres på plads. 

 

Desværre har klubben været ramt af indbrud 2 gange i uge 16 i omklædningsrum 4, hvor telefoner, bilnøgler og bil, 

og en laptop er stjålet. 

Det er uvist, hvordan tyven har skaffet sig adgang til omklædningsrummet, da det var blevet aflåst ved afgang til 

banen. 

Generelt står omklædningsrummene dog ofte åbne for adgang til toiletter og lign. Det er derfor umuligt at forhindre 

folk med forkerte hensigter.  

Tag altid alle dine ting med ud til banen!! Efterlad ALDRIG værdisager i omklædningsrummet 

Klubben kan desværre ikke påtage ansvar for værdisager. Pas selv godt på dine ting. 

 

Hold og kampprogram: Mht. Dommerkonflikten:For foråret ser der ud til at være dannet ro mellem parterne, 

således at der ikke bør være problemer med dommere. 

 

Trænere:  
Anders Lehnsdal tager en ekstra træning om torsdagen med de bedste u10 drenge.  

Jakob Jensen er ny træner for årgang 2000 1+2. Jacob er 30 år, bor i Vangede med sin kæreste Kimia. Ved siden af 

fodbolden arbejder Jakob som coach for utilpassede unge i København og som juridisk rådgiver på freelancebasis. 

Jakob har DBU’s B-licens og har gennem de sidste 10 år trænet ungdomsfodbold på mesterrække/Eliteøst niveau i 

klubber som HIK, Lyngby, B93 og Skovshoved.   

Helle Vester Gaudin, 45 år, har overtaget  u12/u14 pigerne, har 3 drenge, 2.senior i VSB, u-19 i Lyngby, u-13-1 i VSB. 

Arbejder som pædagogmedhjælper i Sorgenfri. Har selv spillet i VSB siden hun var 7 år og stoppede først med at 

spille for 2-3 år siden. Helle har før været træner for 2 pigehold i VSB, bl.a. de piger, der nu er senior (årgang 1994) 

og inden da de piger der er 3 år ældre ( årgang 1991). 

Jørgen Dige, 51 år, er ny træner for Ungsernior/u18 pigerne, startede som træner for drenge holdet 1996-3 for ca. 

10 år siden. Herefter årgang 1996-2 og 1996-1. Så ialt 4 år med årgang 1996. Herefter 5 år som træner for drenge 

årgang 1999. Har nu i 1½  år trænet drenge U-19.  Er gift og har to drenge, hvoraf  Robert er på U-17. 

 

Trænersamlingen d. 6 april forløb planmæssigt med inspirerende træningsoplæg fra Claus F Nielsen fra Lyngby for 

henholdvis u6-u9 og u10-u14. Nye bolde og andet udstyr blev fordelt til holdene efter behov. En hyggelig og 

informationsrig event. 

Banefordeling: Græstiderne er kommunikeret og banerne er givet endeligt fri d. 22 april en uge senere end 

planlagt pga vejret. Vi får snarest  lavet en oversigt over, hvor mål skal placeres efter endt brug, således at det ikke 
altid er de ”små” der skal hente deres mål alle mulige steder fra til stort besvær. 

Infoskærmen vil blive betjent af Carsten Blond, som har påtaget sig ansvaret for banefordelingen. Prioriteterne for 
banefordelingen er blevet fastlagt af bestyrelsen og vil blive præsenteret på hjemmesiden.  Vi opfordrer trænere og 
medlemmer til at respektere resultatet af banefordelingen, som altid er en vanskelig opgave, hvor det er svært at 
gøre alle tilfredse. 

Aktiviteter:  

VSB har fået en ny aktivitetskalender på hjemmesiden. Se hvornår der foregår noget i klubhuset og se hvornår 
Senior 1 spiller på hjemmebane. 

Bakken stævne d. 1. og 2. juni bliver en stor event. 
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Husk stadig at sætte kryds i kalenderen for VSBs fødselsdag Lørdag d. 31. august! Det blive en dag med masser af 
sjov og underholdning for børn og voksne spillere og deres familier. Vi er sikker på, at vi får godt vejr i år – det har vi 
fortjent! 

Cafeen:  

Åbningstiden vil være 17-20 i hverdagen.  Der er blevet booket  en hel del holdaftener i cafeen. Selvom der er 
holdaften er der sagtens plads og åbent for andre også. Så kig ind, når du spiller eller er tilskuer. Hvis du gerne vil 
booke en holdaften, kontakter du blot Allan.Moller@jubii.dk, og så har Cafeen 5 menuer I kan vælge mellem. 
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