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Aktiviteter:  

Lagkage stævnet med 150 deltagene børn blev afviklet d. 31 august. Kagerne var fantastiske og rigelige – tak til 
forældrene!! Tak til VSBs venner for et super arrangement! 

 

VSB festen blev afholdt trods begrænset tilslutning. For 2014 vil vi udtænke en ny plan. 

 

Bestyrelsen: 
Næste bestyrelses møde er Onsdag 13.November  kl 19 

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

 

Der har været møde med kommunen, hvor vi er glade for at have  fået tilskud til nogle af vores omkostninger til bl.a. 

renovation. Derudover er vil blevet beviljet  6 nye mål (2 allerede i 2013), bedre lys til kunststofbanen, nøgler til 

bestyrelsesmedlemmerne til kunst så vi bedre kan modtage vores modstandere på den bane uden at skulle forcere 

hegnet. 

 

Vi er stadig på sponsor jagt så aktiver gerne jeres netværk!  

 

VSB har pr 1 oktober  740 medlemmer.  

 

Hold og kampprogram:  
Årgang 2008 for drenge /2007 for piger er kommet godt igang. 22 drenge og 12 piger er startet. 

Spred stadig budskabet så vi får mange nye små medlemmer. Pigerne skal måske høre det en ekstra gang. 

 

Tilmelding til vinterturneringerne er på plads. 

 

Husk at planer om udlandsrejser skal godkendes af bestyrelsen inden tilmelding.  

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

 

Trænere:  

Senior 1. holds træner Thomas Rytter stopper med udgangen af 2013 af private årsager. Søgningen efter en ny 
træner er startet. 
 

Vi mangler flere trænere og træner assistenter. Fremover er det nødvendigt, at vi får flere forældre til at stille op 

som trænere i de små årgange, således at der er erfarne trænere til alle hold, når vi begynder at dele op i 1. 2. og 

3.hold – der har været en tendens til, at kun forældre til børn, som spiller på 1. holdet har været aktive som trænere, 

og nye forældre kommer ikke på banen fra 2. og 3. hold, når de hidtidige stopper. 

Herved derfor en opfordring til flere forældre om at komme på banen som trænere – ved at afløse de nuværende 

trænere får I lidt erfaring som gør at I kan vokse med opgaven – også selvom I evt. ikke selv er super fodboldspillere 

eller måske har en baggrund i en helt anden sport. Klubben vil meget gerne sponsere videreuddannelser og afholder 

flere årlige inspirationsdage. Så kast jer ud I det. Har du fodbold børn over 15 år er der også mulighed for at blive 

assistent træner.  

Kontakt Kenneth Reeh tlf 51315321 eller Lene Laungaard tlf 30119225 

 

mailto:Lenelaungaard@hotmail.com


Nyt fra bestyrelsen i VSB – Oktober 2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hjemmeside: 

VSBs hjemmeside er ved at blive upgraderet. Indtil videre er alle holdsider rettet, således at man nu under hvert hold 
kan se træner, holdleder incl. billeder, træningstider, træningssted, turneringsplan, aktivitetsplan og holdbillede.  

Skal du have noget på hjemmesiden om di t hold, så skriv gerne til Lenelaungaard@hotmail.om 

Andre forbedringer er på vej.  Kig på  www.vsb-fodbold-dk 

 

Baner & Faciliteter:  

Vi har fået tildelt meget tid på kunststofbanen som vi deler med andre klubber. Så vi skal mase os lidt sammen på 
den bane – vi går fra  5 baner til 1 i vinter sæsonenen. Vintertidspuslespillet er næsten på plads. Planen bliver meldt 
ud snarest og gælder fra uge 43. 

 

Cafeen:  

Åbningstiden er kl 17-20 i hverdagen. 

Vil du booke en holdaften i efteråret, er det en god ide at booke datoen i god tid.   

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. 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. 

 

Selvom der er holdaften, er der også åbent for andre. Så kig ind, når du spiller eller er tilskuer. 
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