
General Forsamling  

VIRUM-SORGENFRI BOLDKLUB 

Tirsdag 23. Februar 2016 

Deltagere: ca 35 medlemmer + bestyrelsen: Kenneth Reeh, Dennis Bo Nielsen, 
Kenneth Grønlund Rasmussen, Tomas Rosendal, Ketil Berg-Sørensen, Casper 
Simonsen, Allan Bolt-Wheadon, Lene Laungaard. 

Lene Laungaard bød velkommen til general forsamlingen. 
 

1)     Valg af dirigent 

Finn Thomsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2)     Formandens beretningen 

Lene Laungaard fremlagde beretningen om VSBs aktivititeter i 2015: Den fulde beretning kan læses vedlagt 
som bilag. 

De fremmødte medlemmer havde en del uddybende spørgsmål til beretningen f.eks: 

Hvorfor sætter klubben ikke kontingenterne op, så der er råd til at lønne trænerne bedre? 

Der er mange meninger om, hvorvidt kontingenterne er for høje eller for lave. Vi vil gerne kunne betale 
trænerne og andre frivillige bedre for deres indsats, men omvendt er vi nødt til at forholde os til, hvad 
omkringliggende klubber og andre sportsgrene tager i kontingent. I år har vi fået vendt økonomien og med et 
flot overskud har vi valgt ikke at røre kontingenterne i år, se dog senere forslag. 

Vi er mange allerede - hvor mange skal vi være i VSB? 

Vi har altid haft en grænse på ca 50 pr årgang. På årgang 2006 var der stor tilstrømning i år, og vi havde en 
grundig dialog med trænerne og holdlederne på den årgang, inden det blev besluttet at åbne op for 
yderligere 15 spillere, så de nu er 60-65 spillere. På pigeholdene er der plads til tilgang uden at det tager 
mere kapacitet eller kræfter, så der kan vi godt vokse. Men mere kunstbane kapacitet er et krav fremadrettet, 
og derfor også en klar ambition for 2016, at vi får gang i det projekt. Et par stykker på GF viste interesse for 
at deltage i sådan et udvalg. 

Hvordan arbejder bestyrelsen? 

Bestyrelsen har arbejdet med at videreudvikle Værdier & Formål samt Principper, Struktur & Retningslinier 
så alle i VSB ved, hvad VSB står for. Dette inkluderer også, hvordan vi håndterer diverse sager i 
bestyrelsen. Der er fortsat arbejde med at implementere det i alle aspekter af VSBs arbejde baseret på de 
erfaringer, vi drager i alle mulige sammenhænge blandt vores 43 hold og 980 medlemmer. Generelt er der 
ikke mangel på ideer til, hvordan vi kan gøre alt bedre, så begrænsningen ligger i manglen på frivillige 
hænder til at løfte ideerne i mål. Så vi udvælger de ideer, vi mener at have kræfter til at løfte, og som det ses 
i beretningen er ambitionerne tårnhøje. 

Hvorfor har der været så meget fokus på det administrative? 



Det vi kalder det administrative er f.eks baneplanlægning, kampflytninger, baneforhold, omklædningsforhold, 
materialer, IT systemer, fodboldskole/camp, træner uddannelse, etc. Alt sammen forudsætninger for gode 
sportslige resultater. Bestyrelsen arbejder for, at alle rammer fungerer og bliver forbedret, så alle kan lægge 
deres kræfter i fodbolden på banen. 

Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen 

3) Revideret regnskab for 2014 og budget 2015 

Kasserer Allan Bolt-Wheadon gennemgik kort regnskabet, som udviser et overskud på 456,000 kr ud af en 
omsætning op 2.2 mio kr. 

Dette overskud skylder primært en stigning i kontingent indtægter på 152,000 kr, øget LTK tilskud på 70,000, 
38,500 kr i ekstra sponsorater, 50,000 kr fra VSBs venner, tilpasset trænersetup og uindløste 
trænergodtgørelser 134,000kr og lavere administrations omkostninger 50,000kr.  

Budget 2016 tager udgangspunkt i 2015 træner besætning og et medlemstal på 860 medlemmer.  

Budgettet inkluderer en stigning i betaling til ungtrænerne afhængig af alder, således at vi bedre matcher 
andre arbejdsgivere, og der er også sat en lille godtgørelse af til holdledere som anerkendelse af deres 
kæmpe indsats og værdi. Der budgetteres med et resultat på 12,000kr. I budgettet er der sat 100,000 kr af til 
ombygning af boldrum, ekstra mål, agility udstyr og opsparing til kunstbane. 

Udgangsmedlemstallet for 2015 var 864 medlemmer. En stigning fra 820 i 2014/693 i 2013.  

Der blev spurgt til, hvor stor klubben egenkapital bør være. Bestyrelsen har endnu ikke haft lejlighed til at 
lave en plan for hvordan overskuddet skal forvaltes, men der skal være penge på egenkapitalen til at klare 
udsving i medlemstal. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

4) Indkomne forslag 

Ingen 

5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen fremlagde kontingent forslag 2015: 

Kontingent forslag til GF: 
Oldboys-Veteran-Superveteran (Alder 33-59 år - årg 1983-1956): 1800kr (nedsat fra 1900kr) pr år 
Alder 60-:   1500kr (nedsat fra 1900kr) pr år 
 
Uændret: 
Årg 2012-2010:  900kr pr år 
Årg 2009-2007: 1800kr pr år 
Årg 2006-Senior: 2000kr pr år 
Passive: 200kr pr år 
FF: 400 kr pr år 

Til orientering vil alle fremover blive opkrævet halvårligt - 1 januar og 1 jul (tidligere blev veteran og opefter 
opkrævet årligt) 



Efter debat, hvor der både blev argumenteret for, at kontingenterne burde være højere for at matche 
tilsvarende klubber og sportsgrene i nærområdet, og at de ældre voksne i klubben som minimum skal betale 
det samme som unge og børn, og samtidig også manet til ikke at lade det stige specielt af hensyn til gruppen 
af unge, der lige er blevet selvstændige økonomisk. 

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af kontingent for 60år+ spillerne med 400kr og oldboys/veteran 
med 100kr blev således nedstemt. Kontingenterne er således uændret i 2016. 

6) Valg af formand og kasserer 

Ikke på valg 
Formand:  Lene Laungaard  
 
På valg: 
Kasserer: Midlertidig kasserer Allan Bolt-Wheadon (genopstiller) 

Blev valgt. 

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

På valg: 
Dennis Bo Nielsen (genopstiller) 
Tomas Rosendal (genopstiller)  
Kenneth Grønlund Rasmussen (genopstiller) 
Ketil Berg-Sørensen 
 
Alle blev genvalgt 
 
Ikke på valg 
Kenneth Reeh 
Philip Christensen 
Casper Simonsen 
  
Suppleanter 
På valg: 
Magnus Gaudin (genopstiller) 
Blev genvalgt 
 
Som suppleant meldte Steffen Olsen-Kludt sig og blev valgt. 

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

Klubben bliver fremover revideret af firmaet RugaardRevision. 

10) Eventuelt 

Kåring af VSBere: 

Pokalerne blev overrakt af Kenneth Reeh 

Årets VSB Ungdomsspiller   

Mads Hareskov Hende - U19  



Indstilling fra Træner Steven: Mads holder sammen på u19, han er Virums lille Messi. 
Han deltager over alt på banen. Med hans tekniske og taktiske forståelse for fodbold 
har han været topscorer igennem flere sæsoner, selvom han spiller 10er. Udover 
dette er vi ligenu igang med Futsal stævne indendørs, hvor han er kåret til stævnets 
bedste spiller hele 3 gange, og han er årsagen til at Virums u19 skal spille finale 
stævne d 28/2 i Roskilde ...... Udover at han er den bedste i kampene, er han også 
holdets teamplayer i omklædningsrummet, altid i godt humør og flink. Vi synes 
virkelig, han også holder holdet samlet i tykt og tyndt. Han er der til alle træninger, vi 
kunne blive ved, men synes det på tide og vise hvad han er værd.   

Årets VSB 8-mandsspiller 

Han kunne desværre ikke være tilstede pga. træning, men fik overrakt pokalen ved 
næste træning. 

William Hein - 2002 

Indstilling fra Træner Tino: Han møder op til hver træning med positiv indstilling til 
tingene, han tager sit fodbold seriøst og er indstillet på lære noget. Han stiller spørgsmål, 
så han får svar på sin undren. Det er med til, at han lærer endnu mere.  
Han har været kamp afgørende i hver kamp. Ikke altid scoringsmæssigt. Men han har 
bundet holdet sammen og går forrest både i det offensive og i det defensive spil.  
Han prøver altid at hanke op i resten af truppen hvis de møder modgang.  
Han er teknisk på et højt niveau og er en god kammerat og vellidt. 

Årets VSB Kvinde/Pigespiller   

Clara Christiansen - 2001   

Indstilling fra trænerne Ulrich og Joakim: Clara er en del af U15 pigeholdet, som har 

udviklet sig meget i de seneste år. Holdet har spillet sig op gennem rækkerne og ligger i 

dag helt i toppen af pige 1 i Sjællands Boldspil Union. Der er mange på holdet som 

præsterer på et højt niveau, men når det virkelig spidser til i de svære tætte kampe 

kommer den afgørende aflevering meget ofte fra Clara, som med sin sublime teknik kan 

lægge den målgivende aflevering. Positionsspillet har været fokuspunktet for træningen på 

U15 i det seneste år og Clara er om nogen en spiller som har været med til flytte hele holdet på det punkt. 

Clara går altid forrest til træning, møder op hver gang og trækker de andre med, uanset om der er hård 

konditionstræning eller tekniktræning på programmet. Clara har været med hele vejen og altid været en god 

kammerat for de andre. Endelig har Clara engageret sig i træning af årgang 07/08 og giver sit betydelige 

bidrag til at endnu flere piger kan få glæde af at spille fodbold i VSB. 

Årets VSB’er: 

Morten Petersen   

Morten har brugt en uge af sin ferie på at varetage afviklingen af fodboldskolen de 

sidste 3 år! Derudover stod han i år for afvikling af VSBs hjælp ved BT halvmarathon 

og hjalp med at få den nye forpagtningsaftale på cafeen op at stå. Morten har selv en 

dreng, der spiller på årgang 2004 og Mortens kone Line er aktiv i Kvinde Fodbold 

Fitness. Morten har spillet ungdomsfodbold i VSB under Bent Andersen, været med 

til at starte ung senior hold under Jørgen Slater Madsen, inden Jørgen Dyring hev 

ham op på førsteholdet tilbage i 1993. Har været væk fra klubben, men kom tilbage 



da han fik børn og spillede på 1. holdet igen under Hasse Kuhn (sidst han var i klubben) har ca. 100 

førsteholdskampe og spiller stadig ind i mellem Oldboys, efter sigende hurtig og giftig som pokker i fuldt 

vigør. Derudover leverer han et generelt stort engagement på de årgange hans drenge spiller. Og er kendt 

ikke mindst for hans positive og glade omgangstone i klubben. Han holder med VSB, Lyngby og er stor 

Tottenham fan. 

Efter at Jakob Andreassen hjalp med oplæsning pr tradition af alle ”Årets VSB’ere” tilbage fra midt 70’erne, 
kunne pokalen overrækkes. 

Årets VSB’er 2014 Magnus Gaudin fik en erstatnings erindringspokal. 

 

Dirigenten takkede for deltagelsen.                                                                   

 

Referat: Lene Laungaard 


