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Aktiviteter:  

Fodboldskole og Camp: ca 200 spillere havde en fantatisk uge på Camp og fodboldskole. Det nye initiativ med en 
CAMP var en positiv oplevelse med god feedback fra deltagerne. En stor tak til trænere og frivillige som var 
involverede i afviklingen af dette kæmpe arrangement.   

 

Næste store event: 

VSB Fødselsdag Lørdag 31. august – tilmelding senest 26. august. 
Husk at købe billet!! Både til dig selv og din familie. 

Se separat inviation på hjemmesiden og i klubben. 

 

Bestyrelsen: 
Næste bestyrelses møde er Onsdag 25.september kl 19 

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

 

Der arbejdes på en mere detaljeret beskrivelse af opgavedelingen mellem kommunen og VSB. 

 

Et nyt sponsor koncept er blevet udarbejdet, som er ved at blive skubbet igang. Kender du en virksomhed, du tror 

kunne tænke sig at sponsere VSB – som hoved eller medsponsor – så kontakt gerne en fra bestyrelsen, som kan 

fortælle om mulighederne, og hvad VSB kan tilbyde. 

 

VSB har pr 1 august 750 medlemmer.  

 

Hold og kampprogram:  
DBU Sjælland vil fremover ikke registere turneringsresultater for u12 og nedefter. Dette for at reducere fokus på 

resultat og få mere fokus på spiller udvikling.  Denne ændring bakker vi op om i VSB. 

 

Vi har startet årgang 2008 separat for drenge og piger. Spred budskabet så vi får mange nye små medlemmer. 

Specielt pigerne skal måske høre det en ekstra gang. 

 

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. 

 

Der er ingen planlagte udlandsture for efterår 2013 endnu. 

 

Trænere:  
Vi byder velkommer til Nikolaj Madsen, som  bliver ny senior 2. holds træner. Han kommer fra Jægersborg. 

Og til Tommy Schmidt, som bliver ny cheftræner for u14 årgang 2000. 

Mikkel Nielsen,  Morten Madsen,  Allan Bolt Wheadon, Mehmetali Dursun er fratrådt. 
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Vi mangler flere trænere og træner assistenter. Se vores opslag på hjemmesiden. 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. Se opslaget. 

 

Baner & Faciliteter:  

Alle podemål er repareret så der nu er 12 stks. Mht. 5 og 7 mands mål arbejder Carsten og Allan på det med 
kommunen.  

Græstider for 2013 efterår er offentliggjort på hjemmesiden.  

 

Bruser i omklæningsrum 5 kan ikke justeres, så der enten meget koldt eller brandvarmt – årsag er identificeret som 
manglende tryk på det kolde vand. Kommunen bliver kontaktet og forhåbentlig kan vi få det udbedret snarest. 

 

Allan har fundet 10 sponsortasker, der kan anvendes som værditasker. De bliver påtrykt VSB logo, og så kan de 
afhentes af trænerne, hvis hold ønsker en sådan. Derved skulle det være muligt at passe på spillernes værdier så vi 
ikke igen bliver mål for indbrudstyve. 

 

Rammebetingelserne for pårioritering af fordelingen af baner vil blive lagt på hjemmesiden til alles information. 

TV’et i cafeen vise nu alle Fodboldkanalerne. 

Mht. placering af mål bedes de ”store” sørge for, at 5-mands målene placeres tilbage ved korrekt placering efter 
brug, så de ”små” ikke skal slæbe dem langvejs.   

VSB vil indhente tilbud på opsætning af en hjertestarter. 

 

Cafeen:  

Åbningstiden er kl 17-20 i hverdagen. 

19 arrangementer blev afholdt i Maj/Juni. Rigtig mange hold har benyttet muligheden for at samles om en lækker 
buffet i klubhuset efter træning. 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. 

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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