
Nyt fra bestyrelsen i VSB – MARTS 2013 

Bestyrelsen: 
Vores formand, Carsten Basse, er desværre sygemeldt, vi ønsker ham god bedring!  

I mellemtiden fungerer Allan Møller som midlertidig formand, indtil Carsten er retur igen. 

 

Kenneth Grønlund Rasmussen indtræder i bestyrelsen istedet for Lars Jørgensen pr. 13 marts 2013. En stor tak til 

Lars for hans bidrag til VSB. Vi er glade for at kunne byde Kenneth velkommen i bestyrelsen. Kenneth har de sidste 5 

år stået for podeafdelingen og har blandt andet haft opgaven med at starte den nye årgang op hvert år. Den opgave 

vil fra sommer blive varetaget af en ny podeansvarlig, som skal udpeges snarest. 

Bestyrelsen vil fremover udsende ”nyt fra bestyrelsen” via hjemmesiden med jævne mellemrum og gerne efter hvert 
bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsesmøder for 2013 er fastlagt til;  

Onsdag 17. april kl 19 

Ondag 12. juni kl 19 

Onsdag 7. august kl 19 

Onsdag 25. september kl 19 

Onsdag 13. november kl 19 

 

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

 

Rigtig mange medlemmer har betalt deres kontingent til tiden, tak for det – vi er sikre på, at de sidste også får 

indbetalt snarest. 

 

Kampprogram: DFU er i konflikt med DBU, hvorfor vi må forvente lidt besværligheder igennem april måned med 

at få sat dommere på kampene. Hvis en dommer ikke er angivet i kampprogrammet, skal arrangørklubben selv finde 

en dommer.  

Trænere: På drengesiden er Morten Lind kommet godt igang med målmandstræning for U10-U13, et tiltag som er 

rigtig godt modtaget. Bo Hansen er tiltrådt som cheftræner for U17-1 og Rene Zedler som cheftræner for U19-1. Vi 
søger en cheftræner for årgang 2003/U10, hvor denne del indtil videre på fornemt vis varetages af Ketil Sørensen i 
samspil med forældretrænere. Endelig mangler vi også en fast cheftræner for U/13 1 og 2, hvor Kenneth Reeh 
suppleret af assistenter og U/14 cheftræner Anders Lensdahl varetager disse to hold.  

Der er trænersamling Lørdag d. 6 april 8.30-13.00, hvor alle trænere forventes at deltage – afbud sendes til 
afdelingslederen.  

Banefordeling: Græstiderne er ved at være på plads. De bliver kommunikeret snarest. Græsbanerne forventes 

åbnet ca d. 15. april. 

Aktiviteter: VSB’s fodboldcamp og fodboldskole via DBU i uge 27 med ialt 200 deltagere er udsolgt  – og blev 

udsolgt igen i år på ganske få minutter! Desværre har det ikke været muligt at imødekomme efterspørgslen så 
mange er gået forgæves. Vi må henvise disse til andre fodboldskoler i nærheden. 

Sæt 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! 

Støvleaftenen blev udsat pga snestorm – ny dato vil blive kommunikeret snarest – hold øje med hjemmesiden. Der er 
gode penge at spare på både billige og dyre støvler til ethvert niveau. 

Cafeen: VSB driver selv cafeen med hjælp fra frivillige – primært Mogens og Allan – og derudover har VSB ansat et 

par unge mennesker, som klarer betjeningen.  Åbningstiden vil være 17-20 i hverdagen. Alle hold vil blive opfordret 
til at afholde en holdaften og en sæson afslutning i cafeen i løbet af de næste 3 måneder. Vi ser frem til et stort 
aktivitetsniveau, så der kommer masser af liv i klubhuset.  
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