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VSB – Beretning 2014 

 

Kære alle, 

Jeg har fået fornøjelsen af at skulle aflægge beretningen, da vi pt. Står uden formand med Carstens 

fratræden i løbet af 2014. Carsten og hans store indsats kommer jeg tilbage til senere i beretningen. 

2014 har været et travlt år igen og alle har løbet stærkt for at få tingene til at hænge sammen og levere så 

gode vilkår som muligt for vores medlemmer, så en bred tak til alle for det. 

Og lad os starte med de positive briller, vi havde ved indgangen til 2014 680 medlemmer og det tal er 

vokset med mere end 100 nye medlemmer, så vi ved indgangen til 2015 havde 812 medlemmer som 

dækker over 125 udmeldelser og cirka 257 indmeldelser.  Det er positivt og dejligt men siger også noget om 

at intet er statisk og vi må erkende, at medlemmer hurtigere end tidligere finder andre interesser hvis de 

ikke lige falder til, hvorfor hvervning af nye medlemmer altså er noget vi fortsat er nødt til at prioritere, vi 

kan ikke bare sidde roligt og tro de medlemmer vi har de er her for altid.  

Lidt mere uddybende så er kvinde/pige sektoren steget fra 118 til 151 medlemmer hvor specielt årg 

2005,2006,2007 i fremgang, mens Mænd/drenge er steget fra 542 til 661 medlemmer - specielt årg 2004, 

2006,2007,2008,2009,2010 i fremgang. Generelt har alle årgange fastholdt medlemmer. 

Fastholdelse og fortsat hvervning er noget som bestyrelsen også vil fokusere på i 2015. 

På den sportslige del er det gået op og ned. Senior 1 hos herrerne, som vi betragter som vores flagskib, 

klarede ikke skærene i DS men måtte ned i Sjællandsserien. Vi havde landets yngste DS-trup og det var 

måske der det gik galt da behovet for nok rutine ikke var tilstede i de afgørende kampe. Men heldigvis 

formåede staben omkring 1-holdet at fastholde stort set alle drenge og vi har således fortsat en ung 

lovende trup, som gør det rigtig godt i Sjællands serien og ikke mindst er det glædeligt, at en bred del af 

truppen udgøres af tidligere VSB’ere. Det er en målsætning, som vi i bestyrelsen lavede for år tilbage, at vi i 

højere grad sikrer at vores flagskib består af egne spillere og det er i den grad lykkedes og det skal vi 

fastholde og det er helt sikket et indsatsområde også i 2015 fortsat at sikre en grøn tråd fra ungdom til 

senior, så 1-holdet har en overvægt af VSB-spillere. 

Old Boys og veteran ser ud til at trives i de rækker de spiller i, holdene ligger godt til og forlydender er, at 

humøret er godt og trupperne intakte og der er nok spillere til holdene, det er også glædeligt. 

På ungdomssiden ser vi jo et fortsat boom i de yngste rækker og det virker som om at bl.a. vores indsats 

med ansættelsen af en B&U konsulent – Ketil, som stiller op til bestyrelsen senere på aftenen, i fællesskab 

med Lyngby boldklub, det har båret frugt. C-licens træner uddannelserne har været godt besøgt af vores 

forældre trænere og ungtrænere. Alle årgange har fasttilknyttede ung trænere. Annoncering i 

børnehaverne gjorde at vi kunne starte op med både årg 2009 og 2010 – altså starter vi nu med de 3-årige! 

Vi ser en bedre sammenhæng i træning og indsats for de yngste årgange så alle kan være med og der er 

plads til udfordringer for dem som er for fordi det er sjovt og dem derudover at have det sjovt også gerne 

vil stimuleres endnu mere fagligt – vi rummer dem alle og det skal fortsætte ikke bare hos de yngste men 

hele vejen op. Og kommer vi lidt længere op, så har vi netop fastholdt fokus her på også at kunne tilbyde 
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lidt ekstra til de spillere, som gerne kommer til mere end to træningspas om ugen i form af specifik 

træninger og det var derfor glædeligt at Magnus Bistrup kom tilbage til klubben efter et ophold i FCK. Det 

er så slut igen, da Magnus ikke har kunne rumme arbejde studie og trænergerningen og vi må respektere 

de valg der træffes blandt de frivillige og vores trænere. Vi har også udvidet specifik konceptet til både 

2004-2007 hvor henholdsvis Jakob Andreasen og Dennis Nielsen er i gang. Men jeg vil gerne dvæle kort ved 

trænerdelen, som er en af de helt store udfordringer vi har kæmpet med..igen i år, vi har rigtig svært ved at 

finde kvalificerede trænere til alle niveauer og det er en udfordring vi også må kæmpe benhårdt med til 

næste år. Konkurrence om trænerne er hård og det er uomtvisteligt at træneren ikke har særlig megen 

loyalitet, med mindre de er fra VSb selv. Og netop derfor har vi i år arbejdet på at få rigtig mange unge 

assistenter ind, så vi kan starte fødekæden tidligt, da vi tror på, at egen avl også på trænersiden er vejen 

frem til at sikre en bedre træner fastholdelse og dermed også bedre miljø for vores medlemmer 

Vores U17 og U19 hold på drenge siden har også haft en blandet sæson men det ser nu lovende ud for 

foråret. Vi har fastholdt de fleste spillere hvilket er en succes på trods af for mange trænerskifter. 

Pige sektoren er i fortsat vækst – vi har nu ca 15-20 spillere på årg 2007-2001 og det tiltrækker flere piger. 

Vi fastholder de fleste og oplever kun begrænset frafald. Kontinuitet i trænerstaben er den væsentligste 

faktor udover de faste aktiviteter såsom træningslejr, bakkestævne, pinsestævne, bingo og turneringerne. 

Ungtrænerne udgør her en meget vigtig del hvor Alberte, Clara, Andreas L Andreas b, Philip, Jamie og 

Sebastian er faste skikkelser som sikrer sammenhængen. Pigerne klarer sig generelt godt i deres 

turneringer. 2001 vandt deres række i efter året, 2003 i foråret. I efteråret har årg 2003/2001 deltaget i 

teknik træning i BSF hver fredag/lørdag som et DBU sponseret tiltag i pigefodbold. Det har været stærkt 

udviklende og vist et stærkt træningskoncept fra BSF som pigetrænerne har nærstuderet. 

Udover de faste turneringstilbud og træninger har vi igen i 2014 afviklet en række arrangementer såsom 

fodboldskolen og campen i uge 27, hvor mere end 200 unge havde en skøn uge sammen med dygtige 

trænere både interne og eksterne. Vi har også for første gang afholdt 2-dages DBU SKATTEJAGTEN for de 

yngste årg2007-2009 og PIGERAKETTEN med 70 deltagere som trods silende regn lige efter start stadig var 

en fin oplevelse for pigerne. Derudover LAGKAGESTÆVNE og INDENDØRSSTÆVNE I LUNDTOFTEHALLEN – 

begge med ca 160 spillere. 

 

Og så må ikke glemme vores fodbold fitness som er en blevet en stor succes og tak til Kenneth Grønlund og 

Allan Wheadon for at være iværksætter og de andre kræfter der trækker læsset nu. Det er en ny god måde 

at sikre nye medlemmer og ikke mindst frivillige. Det forholder sig sådan, dokumentere via DIF’s store 

frivillighedsundersøgelser for et par år sinde, at motivationen for at blive frivillig stiger med mere end 200% 

procent, når man er aktiv i en klub – så med fodbold fitness for voksne rammer vi lige ind i en række 

potentielle frivillige vi havde svært ved at nå frem til tidligere, så det håber og tror vi på fortsætter og 

kaster nye frivillige ind til klubben… og medlemmer. 

Derudover en stor tak til Vennerne for deres indsatser i årets løb og noget tyder på, at vennerne muligvis 

takker af som forening, et punkt for bestyrelsen i 2015 at sikre, hvordan vi fortsat får drøftet hvad vi gør 

her. 
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Det er også vigtigt at bemærke at vi har 37 trænere og 24 ungtrænere på kontrakt – specielt involveringen 

af vores u17 og u15 spillere er en satsning vi er stolte af og som har givet en kraftig forbedring af træningen 

pga. deres engagement. Det er samtidig en stor ledelsesopgave for bestyrelsen af have så mange på 

kontrakt. 

Mange af jer har måske også stiftet bekendtskab med elektroniske holdkort og KAMPKLAR. Nye DBU 

systemer som vi har implementeret i VSB i 2015 med stor succes og kæmpe fordele for VSB - det har dog 

krævet en stor indsats fra bestyrelsen. 

Hvis vi hæver os lidt og kigger mere overodnet vil jeg også gerne sige lidt her om 2014. Vores kantine og 

klubliv halter stadig, der erkender bestyrelsen. Vi har i 2014 fået rigtig godt styr på afslutningsforløb for 

holdene, hvor rigtig mange har nydt gode aftener, men det ændrer ikke på, at der i dagligdagen ikke er 

meget klubliv, og det gælder også til kampene omkring 1-holdet. Og det er ikke godt nok og ærgerligt. Vi vil 

i bestyrelsen derfor forsøge, om vi kan få lavet en forpagtnings aftale, der kan sikre mere liv og indhold 

både på hverdage og i weekender og så vil vi forsøge at sikre at 2015 bliver året, hvor der sker noget før 

under og efter 1-holdets kampe. 

Bestyrelsen har i årets løb også haft mange drøftelser omkring forholdet mellem ungdom og senior, mellem 

balancen i økonomien mellem ungdom og senior og herunder hvad VSB egentlig er for en størrelse. 

Og på de nuværende 2014 bestyrelses vegne vil jeg gerne slå fast, at VSB er en rummelig fodboldklub, der 

gavner og favner alle – det vil sige piger og drenge, oldboys og oldgirls, dem som bare vil have det sjovt og 

dem som vil noget mere og VSB skal også have et herre 1-hold (og måske (helt sikkert sige Lene) over tid et 

kvinde første hold) som er vores flagskib, som de unge ser op til og der vil de gerne spille, hvis niveauet ikke 

rækker til superligaen… og det gør det sjældent. Så lidt mere præcist vil jeg mene at hvor B82 er en 

rendyrket breddeklub, Lyngby må sige at være en eliteklub så er VSB en konkurrenceklub, der ikke kun er 

breddeklub fordi vi også vil sikre et miljø for dem som har ambitioner om at blive rigtig dygtige 

fodboldspillere, og vi er ikke kun en eliteklub, netop fordi vi også rummer alle aspekter og også rummer 2. 

og 3. hold, når vi kommer længere op modsat rendyrkede eliteklubber der stille og roligt sorterer alle ud og 

til sidst alene har fokus på de bedste. Og som konkurrence klub tager vi gerne en dialog og samarbejde med 

breddeklubber som B82 og sikrer, at de spillere derfor som på rette tid vil lidt mere, de kan komme til os og 

blive dygtigere og den anden vej skal vi have et tæt samarbejde til en relevant eliteklub (det er lige nu 

Lyngby), hvor de aller dygtigste VSB-spillere kan blive udfordret det sidste stykke i forsøget på at nå hele 

vejen på en god tryg og god måde, hvor der altid vil være en åben dør, hvis det kikser, så de kan komme 

retur til os i VSB.  

Og en del af dette betyder også, at vi naturligvis skal have et flagskib på et niveau, som kan være attraktiv 

for en stor del at de dygtige spillere i VSB, og hvor de tænker, her vil jeg godt spille, som tilfældet er i dag 

med senior 1 – og ambitionen fra bestyrelsens side er ikke hemmelig, vi vil være DS-klub igen, det tror vi er 

det rette niveau for en konkurrenceklub som VSB. Og så vil vi have 1-holdet endnu tættere på ungdommen 

gennem trænings forløb til de unge hold fra 1-holds spillere med mere. 

Og netop denne sammenhæng og sikkerhed ved jeg at den nye bestyrelse vil arbejde benhårdt for at sikre. 

Og derfor er det også meget glædeligt, at vi i god tid fik nye ansigter til at stille op til bestyrelsen, når vi 

senere skal sammensætte den kommende bestyrelse. Og det glæder mig rigtig meget at det er lykkes os at 
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sikre en super kandidat til formandsposten i form af Lene. Lene har nået utrolig meget også i år for kvinde 

og pige sektoren samtidig med at hun leverer et fantastisk stykke arbejde i bestyrelsen og så er hun god til 

at lytte til erfaringerne fra os andre, når hun måske lidt kantet er lige skrap nok  og det giver mig en 

tryghed for at vi sammen nok skal sikre en god vej de næste år. Lene kan nemlig rigtig meget om struktur 

og det nyder vi rigtig godt af i dag og det vil vi også i fremtiden, så jeg er tryg og det er jeg sikker på, at I 

andre også bliver, hvis ikke allerede. Og derfor også glædeligt at rutinerede VSB-kræfter som Michael og 

Dennis bliver og sikrer god harmoni i bestyrelsen. 

Inden jeg stopper beretningen for 2014 vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til alle de 

frivillige, der fortsat hjælper til i klubben med stort og småt lige fra holdlederne, trænerne og alle de andre 

som en Carsten Blond, der altid er der, når der er brug for det og som lægger rigtig mange timer uden 

mange måske bemærker det, tak for det alle sammen. 

2014 blev også året, hvor Carsten Basse sagde tak for denne gang men forhåbentlig på gensyn. Vi skylder 

Carsten en kæmpe tak. Carsten er en ægte VSB’er der både som spiller og frivillig har givet klubben rigtig 

mange oplevelser og personligt håber jeg, at Carsten igen får lyst til at være aktiv i klubben. Og jeg ved om 

nogen hvilke ressourcer, der er blevet trukket på Carsten, så jeg forstår og respekterer hans beslutning om, 

at andre må træde til.  

Vi skal om lidt også tage afsked med endnu en legende i klubben Niels Johannson som efter mere end 40 

års aktiv frivilligheds tjeneste siger stop. Ord er overflødige og heldigvis blev Niels så fortjent hyldet på DBU 

Sjælands delegeretmøde i 2014 – og han leverede så endvidere det bedste indslag på mødet til stående 

applaus, det siger alt om Niels. Nu er tiden kommet til at sige tak og VSB skylder dig alt Niels, tusind tak og 

jeg lover dig, at bestyrelsen nok skal behandle 1-holdet godt , som jeg har omtalt det flere gange, og som 

jeg ved er der du har haft dit hjerte de sidste år. Jeg håber og ved, at vi fortsat vil se dig til alle 1-holdets 

kampe og hjælpe dem retur i DS  

Jeg vil også sige en stor tak til Niles Lorentzen som stopper som revisor, tak fordi du har taget den opgave 

så mange år og jeg håber bare, du fortsat vil levere din utrolig store indsats på senior siden. 

Med disse ord til jeg sige tak og beretningen er åben til debat. 
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