
VSB Generalforsamling 25. februar 2020 kl 19.30

Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for 
det kommende regnskabsår.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent                                                                                       
6. Valg af formand respektiv kasserer
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)
9. Eventuelt.



Lidt nostalgi 
– der hr været 
mange før os…

Minde fra trænermøde august 2019



VSB Generalforsamling 2020 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår: 

Jesper Frigast



VSB Fodboldskole og VSB CAMP 2019 – Træner teamet
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2. Formanden aflægger beretning.

Beretning
• 354 indmeldelser i 2019, i alt var vi 1170 medlemmer i 2019. 
• 3 sjællandsmestre i 2018 – 2001/0 piger, 2005 drenge og 

2004dr. 
• U13 piger rykket til Liga2, 2006dr til mstrk
• Både Senior HR og Senior KV i Serie 1
• 176 var på fodboldskole og 60 på camp i uge 27
• Bakkenstævne, Indendørsstævne og VSB-festdag.
• VSB har indkøbt bla. VEO, grill, boldvogne, boldbure,etc.
• Preben Önnerth fik DBU Sjællands Æresemblem

• I 2021 fylder VSB 100år – meld dig til udvalget
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2. Formanden aflægger beretning.

2020 planer:

1. Udvikling for alle - mere fodboldfaglighed med mere sportslig sparring – højere sportsligt niveau i toppen og i bredden
2. Skabe en fælles retning for spillestil i klubben
3. Sikre fælles retning for børnefodbolden
4. Skabe god balance mellem konkurrence og fællesskab internt på årgangene
5. Fokus på bedre samarbejde på trænerteams i årgangene
6. Skabe bedre udveksling af erfaring mellem årgangene
7. Coachingforløb med interne samt eksterne trænercoaches
8. Skabe sammenhold mellem trænere/ungtrænere/holdledere ved sociale arrangementer, oplægsaftener osv
9. Gøre lørdag/søndag til samlingspunkt i klubben
10. Udvikle forældre kulturen (opbakning, hjælp til træning og respekt for trænerens arbejde)
11. Skabe liv i klubben - klubhuset som samlingspunkt og bedre omklædningskultur
12. Flere (udenlands)ture for alle årgangene – nye VSB traditioner – samme destination for flere årgange
13. Søge sponsorer til klubben for at øge klubbens råderum

for 1-13 skal der besluttes konkrete aktiviteter

Konkrete planer 
a. LTK renoverer Kunstbanen (planlagt til sep2020)
b. LTK maler omkl 5 +6 indgang
c. Kunst bane nr 2 – følge op på ansøgning i LTK – pt afvist og ikke på LTKs budget i 2020-2023. 
d. Flere klubsamarbejder – samtaler med flere klubber
e. Sponsorer – større involvering af medlemmer og forældre til sikring af sponsorater til klubben
f. I 2021 fylder VSB 100år – meld dig til udvalget
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2. Formanden aflægger beretning.

Grundlag:
a) Fortsætte drift baseret på betalt personale
b) Kontingenter skal betale for drift og fodboldfaglighed
c) Egen trænerpipeline med uddannelse (c-licens, b1-licens, ungtræner uddannelse, 

coaching, træner inspiration v eksterne elitetrænere, etc)
d) Fortsat forældretrænere på de yngste årgange som opstart
e) Fornuftig betaling til trænere på alle niveauer og julegaver til holdledere.
f) Fortsat frivillighed til "mindre opgaver" omkring holdene 

(frugt/kørsel/arrangementer/rejser/dommere for u10 nedefter /sponsorer/tøj etc) 
og klubben (betjene grillen, arbejdsdage, opsætte telte, hjælpe ved større 
arrangementer etc)

g) Klubben betaler trænere, DBU turneringer, dommere fra u11, bolde og klubdrift for 
alle hold.



Sjællandsmestre forår 2019
2005.2 drenge – 8-mands
2004 drenge
2001/2000 piger

Rækkevindere efterår:
2007/8 piger 
2005.2dr



2012 dr pokal og medalje afslutning

Senior KV til Kickboksning
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3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende 
regnskabsår.

Regnskab 2019

VSB 2018 Budget 2019 2019

Difference til 

2019 budget

2019 budget vs 2019 

regnskab

Spillere 1075 1075 1170 95

Kontingenter (1.705.584)  (1.675.320)  (1.822.795)  (147.475)     

 medlemsstigning + 

specifiktræning 

Andre indtægter** (700.941)     (519.512)     (659.598)     (140.086)     Cafe og FS frokost

INDTÆGTER IALT (2.406.525)  (2.194.832)  (2.482.393)  (287.561)     

TRÆNERE*** 892.670      1.224.690    1.067.897    (156.793)     

 ikke helårs effekt endnu af 

træner ansættelser  

HOLDUDGIFTER IALT 566.107      541.787      525.311      (16.476)       

SPORTSLIG LEDELSE & ADM 147.547      460.000      351.232      (108.768)      ikke helårs effekt endnu 

KLUBDRIFT** 118.347      163.000      183.153      20.153        

CAMP FS og DIVERSE**** 299.247      213.000      347.651      134.651      cafe og indkøb af udstyr

OMKOSTNINGER I ALT 2.023.918    2.602.477    2.475.244    (127.233)     

Resultat VSB - i alt***** (382.607)     407.645      (7.149)        (414.794)     

Egenkapital 1.607.510   1.199.865   1.614.659   414.794      
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3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende 
regnskabsår.

Budget 2020

VSB 2018 2019 Budget 2020

Difference til 

2019 

regnskab  2020 vs 2019 

Spillere 1075 1170 1170

Kontingenter (1.705.584)  (1.822.795)  (1.901.173)  (78.378)        fordeling af medlemmer pr årgang 

Andre indtægter** (700.941)     (659.598)     (596.983)     62.615         reduceret tilskud og intet lundtoftestævne 

INDTÆGTER IALT (2.406.525)  (2.482.393)  (2.498.156)  (15.763)       

TRÆNERE*** 892.670      1.067.897    1.463.038    395.140       nuværende trænerbesætning 

HOLDUDGIFTER IALT 566.107      525.311      579.655      54.344        

 dommere årg 2009 og 2008, flere stævner til de 

yngste, prisstigninger på dbu turneringer og dommere. 

SPORTSLIG LEDELSE & ADM 147.547      351.232      452.000      100.768       koordinatorer helårs 

KLUBDRIFT** 118.347      183.153      186.000      2.847          

CAMP FS og DIVERSE**** 299.247      347.651      288.703      (58.948)        ikke sat penge af til større indkøb 

OMKOSTNINGER I ALT 2.023.918    2.475.244    2.969.396    494.152      

Resultat VSB - i alt***** (382.607)     (7.149)        471.240      478.389      

Egenkapital 1.607.510   1.614.659   1.143.420   (471.240)      Vi budgetterer med at anvende af EK i 2020 
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3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende 
regnskabsår.

100% 103% 123% 127% 125% 125% 136% 136%

VSB 2014 2015 2016 2017 2018 Budget 2019 2019 Budget 2020

Spillere 860 884 1060 1088 1075 1075 1170 1170

Kontingenter   (1.215.850)   (1.383.062)     (1.498.833)   (1.665.674)   (1.705.584)   (1.675.320)   (1.822.795)   (1.901.173)
Andre indtægter**      (381.101)      (887.818)        (698.609)      (652.046)      (700.941)      (519.512)      (659.598)      (596.983)

INDTÆGTER IALT (1.596.951)  (2.270.880)  (2.162.442)    (2.317.720)  (2.406.525)  (2.194.832)  (2.482.393)  (2.498.156)  

TRÆNERE*** 921.980      752.163      782.221        770.963      892.670      1.224.690   1.067.897   1.463.038   

HOLDUDGIFTER IALT 421.624      381.852      543.639        423.532      566.107      541.787      525.311      579.655      

SPORTSLIG LEDELSE & ADM 78.600          92.429        147.547      460.000      351.232      452.000      

KLUBDRIFT** 143.675      144.907      125.395        59.350        118.347      163.000      183.153      186.000      

CAMP FS og DIVERSE**** 153.829      535.719      339.636        557.710      299.247      213.000      347.651      288.703      

OMKOSTNINGER I ALT 1.641.108   1.814.641   1.869.491     1.903.984   2.023.918   2.602.477   2.475.244   2.969.396   

Resultat VSB - i alt***** 44.157       (456.239)    (292.951)      (413.736)    (382.607)    407.645     (7.149)        471.240     

Egenkapital 61.975        518.214      811.165        1.224.903   1.607.510   1.199.865   1.614.659   1.143.420   

* administration blev ikke regnskabsført separat før 2016

** klubdrift inkluderer selvforvaltning af bygning frem til 2014

*** Træner omkostninger inkluderer administation før 2016. 

**** CAMP/FS før 2015 bogført som netto resultat



VSB Indendørsstævne i Lundtofte Jan 2019
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4. Indkomne forslag

a) Fra bestyrelsen: Forslag om ændring af §9
a) Forslag fra medlemmer til posterne som formand eller kasserer skal fremsendes 

skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
b) ”Sekretær” titel slettes
c) Valgbare er alle medlemmer, samt forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 16 år. Det 

er en betingelse, at medlemmet har været medlem i mindst 14 dage før en 
generalforsamling og ikke er i kontingentrestance. Derudover kan bestyrelsen indstille 
kandidater. 

b) Fra bestyrelsen: Forslag on ændring af § 12
a) Vedr stemmeret ”og ikke er i kontingentrestance” tilføjes.



a) Forslag om ændring af §9
§ 9. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, kasserer og 7 
bestyrelsesmedlemmer

Formanden og kassereren vælges særskilt.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer 
afgår på ulige årstal og kassereren og 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. 

Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og afdelingsledere. Afgår 
formanden eller kassereren inden 1. år af sin valgperiodes udløb, konstituerer bestyrelsen 
sig med formand/kasserer. Sker afgangen i 2. år af valgperioden konstituerer bestyrelsen sig 
til næste generalforsamling, dog indtræder næstformanden som formand indtil 
generalforsamlingen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant i dennes sted.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er dog 
formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Det er dog 
en betingelse, at mindst et bestyrelsesmedlem har sæde i hvert af de nedsatte udvalg med 
rapportpligt til bestyrelsen.

Intet medlem kan vælges til en tillidspost i klubben uden at have givet sit samtykke hertil. 

§ 9. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, kasserer og 7 
bestyrelsesmedlemmer

Formanden og kassereren vælges særskilt.
Forslag fra medlemmer til posterne som formand eller kasserer skal fremsendes skriftligt til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer 
afgår på ulige årstal og kassereren og 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. 

Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og afdelingsledere. Afgår 
formanden eller kassereren inden 1. år af sin valgperiodes udløb, konstituerer bestyrelsen 
sig med formand/kasserer. Sker afgangen i 2. år af valgperioden konstituerer bestyrelsen sig 
til næste generalforsamling, dog indtræder næstformanden som formand indtil 
generalforsamlingen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant i dennes sted.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er dog 
formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Det er dog 
en betingelse, at mindst et bestyrelsesmedlem har sæde i hvert af de nedsatte udvalg med 
rapportpligt til bestyrelsen.

Intet medlem kan vælges til en tillidspost i klubben uden at have givet sit samtykke hertil. 
Valgbare er alle medlemmer, samt forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 16 år. Det er en 
betingelse, at medlemmet har været medlem i mindst 14 dage før en generalforsamling og 
ikke er i kontingentrestance. Derudover kan bestyrelsen indstille kandidater. 
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4. Indkomne forslag



b) Forslag om ændring af §12
§ 12. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages 
varsel enten ved opslag på klubbens hjemmeside, særskilt skrivelse eller 
gennem klubbladet.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
skriftligt være bestyrelsens i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 
måneder. For unge under 16 år gives stemmeret til forældre/værge.

Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget 
medlem. Ingen kan dog afgive stemme efter mere end en fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres af bestyrelsen eller 
blot af et tilstedeværende stemmeberettiget medlem.

§ 12. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages 
varsel enten ved opslag på klubbens hjemmeside, særskilt skrivelse eller 
gennem klubbladet.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
skriftligt være bestyrelsens i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 
måneder og ikke er i kontingentrestance. For unge under 16 år gives 
stemmeret til forældre/værge.

Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget 
medlem. Ingen kan dog afgive stemme efter mere end en fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres af bestyrelsen eller 
blot af et tilstedeværende stemmeberettiget medlem.
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4. Indkomne forslag
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5. Fastsættelse af kontingent

Uændret

VSB målmand

2020

halvårligt

2014-2016 550kr

2012-2013 1000kr

2001-2011 1100kr

Senior 1100kr

Senior (2000-1995) 18-

24 årige
675kr

Oldboys/veteran 950kr 

Fodbold Fitness 300kr

Passiv 100kr 

Årgang
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6. Valg af formand respektiv kasserer

Ikke på valg:
Formand Lene Laungaard

På valg:
Kasserer Anette Enghoff
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7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:
Ikke på valg:
Kenneth Reeh
Casper Simonsen
Jens Bertelsen

På valg:
Joackim Thøgersen 
Jens Hjarsbech (genopstiller ikke)
Christian Christiansen 
Ledig

Casper SimonsenKenneth Reeh

Christian Christiansen Jens Hjarsbech Joackim Thøgersen 

Jens Bertelsen
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7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Kandidater indstillet af bestyrelsen:

Morten Langsted (far til 2011dr og tidl. 2008dr som er rykket til LBK)

Henrik Bramsnæs (far til 2012dr og træner for 2012dr)

Andre kandidater:
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7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Suppleanter:
På Valg:
Ledig
Ledig
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7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Suppleant kandidater indstillet af bestyrelsen:

Lars Hegnet (far til 2007pi og træner for 2007/8 piger)

Anders Øye (far til 2014dr og træner for 2014dr)

Andre kandidater:
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8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)

På valg:

Revisorfællesskabet i Lyngby
MBA Revision Aps
Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby



VSB Generalforsamling 2020

9. Eventuelt.

Uddeling af årspokaler
• Årets Ungdomsspiller – Piger
• Årets Ungdomsspiller – Drenge
• Årets 8-mandsspiller – Drenge
• Årets VSB’er
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9. Eventuelt.

Årets Ungdomsspiller – Piger

Noa Munk, Årgang 2004

Indstillet af Træner André Behrend:

Noa er uundgåelig, når det kommer til at blive årets kvindelige ungdomsspiller. Noa går forrest, lige fra når det kommer til at bære bolde, til at 
have den afgørende fod med i spillet, når kampene spidser til. Med sit altid smilende gemyt er hun ekstremt vellidt i blandt 
holdkammeraterne. Hun har en dedikation, som sjældent ses udenfor elitemiljøet. Hendes store passion til fodbold afspejles i, at hun altid har 
trang til at dygtiggøre sig, og suger alt til sig, som træneren siger. Hun er så dedikeret, at trænernes største udfordring har været at begrænse 
hende. Det afspejles i, at på fodboldture har trænerteamet været nødsaget til at gemme fodboldene, for at Noa kunne tvinges til at restituere. 
Noa pådrog sig i en kamp tilbage i septemper et overrevet korsbånd, hvilket har betydet, at der venter en operation til april. På trods af skepsis 
fra både forældre og træner har Noa insisteret på stadig at træne med frem til sin operationen, og stod det til hende, så skulle hun også spille 
alle kampene. Med skaden in mente har Noas udvikling stadig kun været opadgående. Med en venstre fod skruet rigtigt på dominerer hun 
altid midtbanen med sit uovertrufne overblik for sine medspillere, og med en løbevillighed træneren endnu ikke har set større, så har hun gjort 
sig fortjent til at modtage prisen som årets ungdomsspiller på pigesiden. 

Overrakt af 
bestyreselsmedlem
Christian Christiansen
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9. Eventuelt.

Årets Ungdomsspiller – Drenge

Villads Znaty, Årgang 2001

Indstillet af Trænere André Behrend:

Villads er en vaske ægte VSB'er. Han har gennem det seneste år vist sig at have en afgørende rolle 
for U19. Med en stor løbevillighed og en fightervilje udover det sædvanlige går han forrest på 
banen, hvilket har udmundet sig i flere kampafgørende mål i de aller vigtigste kampe. Han formår at 
positionere sig de rigtige steder, og med hans tilmed farlige hovedstød gør det ham til en spiller der 
formår at mestre mange af fodboldens facetter. Han har en høj status i blandt hans 
holdkammerater, som han formår at anvende på en fordelagtig måde. Han er på mange måder med 
til at binde U19 holdet sammen med hans mange initativer og rationelle forslag. Hans store arbejde 
på og udenfor banen gør ham i den grad fortjent til at modtage prisen som året ungdomsspiller.   

Overrakt af 
bestyreselsmedlem
Joakim Thøgersen
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9. Eventuelt.

Årets 8-mandsspiller – Drenge

William Varto Skjelmose, Årgang 2007

Indstillet af Træner Casper Simonsen:

Årets 8-mands spiller på drengesiden er en vinder og en fighter. Han går forrest til træning og i kamp og har 
evnen til at kombinere en seriøs tilgang med et godt, positivt smittende humør. 
Han er altid parat og koncentreret både til træning og til kamp og han arbejder meget med de 
udviklingspunkter, vi taler om til træning og kamp.
Han er teknisk dygtig og har en rigtig god spilforståelse. Han er meget kampafgørende og det pointeres ofte 
også af modstanderne. 
Han er rigtig god 1 vs 1 og har hurtige reflekser og dækker sit område godt. Han er god til at bruge lyd og god 
til at dirigere spillet og opmuntre sine medspillere. 
Han behandler med- og modspillere med respekt og tolerance, og han er vellidt på hele årgangen.
Han spiller gerne kampe på alle niveauer, hvilket er medvirkende til den gode udvikling, han går igennem.  
For en målmand skal også være god med fødderne og derfor er det vigtig også at spille i marken nogle gange. 
Uanset hvilken position han spiller, gør han det godt og med fuld dedikation.

Overrakt af bestyrelsesmedlem Jens Bertelsen
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9. Eventuelt.

Årets VSB’er

Camilla Wheadon

Mangeårig holdleder for 2006 dr og nu også 2004 piger, god til 
at dele erfaringer med og hjælpe andre årgange. Stiller op med 
frivillig arbejdskraft hvad enten det er til halvmarathon, sætte 
telte op til fodboldskolen eller oprydningsdage. Hun har samtidig 
været meget aktiv omkring ff kvinder. Griber gerne bolden og 
har i 2019 været med til at få VSB cafeen op at køre. 

Overrakt af bestyrelsesmedlem Anette Enghoff
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9. Eventuelt.

Trænere

Arrangementer

Uddannelse Klubhuset

Omklædningsrum Sponsorer

VSB dag

Kunstbane

Målmandtræning

Lys

Drenge & Piger

Camp & Fodboldskole

NaboklubberTOP center

Udstyr

Baneplads

Dommere
Dispensationer

Træningslejre
KlubtøjNye årgange

Kontingent

Bakkenstævne

Ungtrænere Løn

Kampklar

Renovering

Strategi

Holdledere Spillere Forældre

Indendørsstævner

DBU
Idrætsstrategi

Skolesamarbejde

Bestyrelsen
IT

Fodboldpas

Fester

Elite

Bredde
Café

ResultaterUdlandsrejser

Fødselsdag

Børn & Voksne



Tak 
for i 
aften

VSB fodboldskole 2019


