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Bestyrelsen: 
Næste bestyrelses møde er Ondag 7. august kl 19 

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

 

Carsten Basse er klar igen til formandsposten efter sygdom. Vi er glade for at se ham tilbage i fin form! 

 

Bestyrelsen har fordelt opgaver mellem sig som følger: 

Cafe:                                               Allan Møller 

Medlemskab & Økonomi:          Michael Aagaard 

Kommune kontakt:                     Carsten Basse 

Banefordeling & Vedligehold:  Carsten Blond (i reference til bestyrelsen) 

Træningstider:                              Kenneth Reeh 

Sponsorer:                                     Michael Aagaard 

Tøj& Materialer:                           Allan Møller 

Børneattester:                              Lene Laungaard 

Fondeansøgninger:                      Carsten Basse 

 

VSB har lige nu 786 medlemmer 

 

 

Hold og kampprogram:  
 

VSB 1.Senior fortsætter i Danmarkserien! Flot gået! 

 

 VSB har fået en del bøder hen over vinter sæsonen – vi vil forsøge at stramme lidt op mht afbud, etc. for at reducere 

denne omkostning mest muligt. Hvert hold må gøre sit yderste for at stille op til de turneringer, de er tilmeldt. Og 

specielt undgå afbud i sidste øjeblik. 

 

Bestyrelsen arbejder på et sæt retningslinier for turnerings-/stævnedeltagelse samt rejser for at tilsikre passende 

udgiftniveau og tidsforbrug for spillere og forældre. Foreløbig er det besluttet, at udlandsrejser skal godkendes af 

bestyrelsen inden tilmelding. Søgning af tilskud til rejser hos diverse fonde skal forelægges bestyrelsen inden 

afsendelse. 

 

Trænere:  
Anders Lehnsdal overtager træningen af årgang 2003. Han fortsætter ligeledes med årgang 99.  

U17/u19 trænerstaben bliver der arbejdet på. 

Thomas Rytter og Thomas Max forlænget med 2-årig kontrakt for 1. Senior 

5 stks Årg 99 hjælpetrænere assisterer Kenneth G i podeårgangene – det går godt. Vi hører gerne fra spillere i 

alderen 13-17, som godt kunne tænke sig af være hjælpetrænere. 

 

Næste træner event er Søndag d. 16 juni i Hillerød hvor DBU sjælland tilbyder træner udvikling. VSB har 7 trænere 

med. 
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Baner & Faciliteter:  

Bestyrelsen vil se, om vi kan finde midler til indkøb af et par ekstra 5 mands mål og erstatte eller fikse de 7-mands 
mål der er gået i stykker. Samt indkøbe ekstra podemål til erstatning for dem der er itu. 

Omklædningsrum 5 brusere virker ikke optimalt – det vil der blive kigget på. 

TV’et i cafeen burde kunne vise alle Fodboldkanalerne – det vil blive fikset. 

Mht. placering af mål bedes de ”store” sørge for, at målene placeres tilbage ved korrekt placering efter brud, så de 
”små” ikke skal slæbe dem langvejs.   

VSB vil indhente tilbud på opsætning af en hjertestarter. 

 

Aktiviteter:  

VSB har fået en ny aktivitetskalender på hjemmesiden i menu punktet  ”Om klubben”.  Se, hvornår der foregår 
noget i klubhuset, og se hvornår 1. Senior spiller på hjemmebane. 

Bakken stævnet forløb efter planen. Vi var heldige med vejret, specielt om Lørdagen, hvor solen skinnede fra en 
skyfri himmel. 

Husk  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! 

Lagkagestævne, ( forældreturnering),opvisningskamp, 1. senior kamp,Fest&Middag, Musik 

Sæt hele dagen af!!!! Tilmelding starter snart. 
 

Cafeen:  

Rigtig mange hold har benyttet muligheden for at samles om en lækker buffet i klubhuset efter træning. Hele Juni er 
stort set booket op. Vil du booke en holdaften i efteråret, er det en god ide at booke datoen i god tid.   

Åbningstiden vil være 17-20 i hverdagen.  Har I ønsker om, at der skal være ekstra åbent en dag, fordi I har planer 
om at samles til en runde efter kampen, så snak med Mogens om forlænget åbning. 

Selvom der er holdaften, er der også åbent for andre. Så kig ind, når du spiller eller er tilskuer. Hvis du gerne vil 
booke en holdaften, kontakter du blot Allan.Moller@jubii.dk eller mogens.birk@c.dk. Check aktivitetskalenderen for 
at finde ledige datoer. 
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