
General Forsamling  

VIRUM-SORGENFRI BOLDKLUB 

Tirsdag 28 Februar 2016 

Deltagere: ca 35 + bestyrelsen  

(ca 20 1. senior spillere, 4 forældre til ungdomsspillere, 2 trænere, 1 holdleder, et æresmedlem, bestyrelsen: 
Kenneth Reeh, Dennis Bo Nielsen, Kenneth Grønlund Rasmussen, Tomas Rosendal, Ketil Berg-Sørensen, 
Casper Simonsen, Charlotte Linde, Lene Laungaard) 

Lene Laungaard bød velkommen til general forsamlingen. 
 

1)     Valg af dirigent 

Jesper Frigast blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2)     Formandens beretningen 

Lene Laungaard fremlagde beretningen om VSBs aktiviteter i 2016: Beretning er vedlagt som bilag. 

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

Hvilke sportslige visioner har bestyrelsen for klubben? 

VSB ønsker at udvikle alle spillere og levere så godt et produkt og foreningsliv, at spillerne bliver i VSB fro at 
vedblive med at spille med deres egne VSB holdkammerater, og samtidig bliver særdeles dygtige 
fodboldspillere. Hver årgang skal bestå af 40-50 drenge og 20-25 pige VSB fodboldspillere som udvikler sig 
til et så højt niveau som deres talent og ambition rækker til og fodboldtræningen skal have et højt niveau. 
Fastholdelse er i sig selv en målsætning da vi synes spillere skal spille hele livet. Ved fastholdelse udvikler vi 
også dygtige u17 og u19 spillere, som kan sikre, at vi får et 1.senior hold hovedsageligt bestående af spillere 
produceret af VSB. Det er en målsætning. For 1.senior ønsker vi, at de klarer sig så godt som overhovedet 
muligt, indenfor de rammer VSB kan levere. Skulle 1.senior kvalificere sig til 2.division, krydser vi den bro, 
når det sker. Andre klubber formår at levere det på samme vilkår, som VSB tilbyder. Samtidig er det en 
målsætning af få et tilsvarende kvinde senior hold på højt niveau i takt med de flere pigespillere i VSB. 

Hvad vil klubben have ud af samarbejdsaftalen med LBK? 

VSB til gerne drage nytte af de ekstra muskler LBK har som superliga klub, så vi kan få tilført noget af den 
viden og erfaring LBK har adgang til. Og samtidig sikre, at talenter fra VSB får mulighed for forskellige 
udviklingsforløb i samarbejde med LBK, så de fortsat kan drage fordel af kort transportafstand i hverdagen. 
Vi får jævnligt henvendelser fra andre klubber, som vil præsentere deres tilbud og dem lytter vi til for at sikre, 
at vi til hver en tid har det mest attraktive samarbejdstilbud til vores medlemmer. Pt. er vi i dialog med LBK 
om at udforme programmet for 2017, hvor vi har store forventninger til, at LBK vil levere væsentligt mere end 
i 2016. Vi arbejder på at sikre, at samarbejdet kommer en større del af VSBs medlemmer til gode. 

Hvordan vil I finansiere aflønning af administrative opgaver? 

VSB har kun 2 primære indtægts kilder: Kontingenter 85% og LTK tilskud 15% (som forventes vil blive 
reduceret så andelen reduceres). Sponsorater kan ikke blive en grundlæggende indtægtskilde, da der er 



begrænsede muligheder. Derfor kan vi kun betale trænere, turneringer, dommere og udstyr og 
administration via kontingent indtægterne. Det nuværende kontingent niveau tager udgangspunkt i frivilligt 
arbejde, men der bliver færre og færre, der vil yde en 10-30 timers indsats pr uge, mens flere gerne laver 
noget 2 timer en søndag 1 gang om året. Den fordeling skal vi organisere os efter. Opgaverne til daglig 
styring af klubben er f.eks ind/udmeldelser og kommunikation med medlemmer, spillercertifikater, 
børneattester, ansættelser, træner uddannelse, baneplanlægning, kampflytninger, baneforhold, 
omklædningsforhold, materialer, IT systemer, økonomistyring& bogholderi, DBU og LTK, etc. Alt sammen 
noget, der er forudsætningen for gode sportslige resultater og godt foreningsliv. Bestyrelsen arbejder for, at 
alle rammer fungerer og bliver forbedret, så alle kan lægge deres kræfter i fodbolden på banen. I dag løses 
opgaverne frivilligt, men omfanget af opgaverne er for stort og med den reducerede villighed til at lave større 
frivillige opgaver i klubben, må organiseringen i VSB lægges om. Budget for 2017 inkluderer derfor, at vi vil 
anvende overskuddet fra 2016 om nødvendigt til at opbygge et nyt fremtidssikret setup både administrativt 
og sportsligt. 

Vil det kræve besparelser andre steder? 

Fremtidssikringen af klubbens drift skal ikke forårsage besparelser andre steder. Ved fortsat at styrke det 
sportslige og alle klubbens sportslige rammer, tror vi på fastholdelse eller endda fortsat medlemstilgang på 
de årgange, hvor der fortsat er plads, uden at vi presser kapaciteten, og vi arbejder på at reducere frafald på 
forskellige måder. Det gør, at vi både kan styrke det administrative og det sportslige samtidig. Vi budgetterer 
altid konservativt, så vi ikke kommer i pludselige problemer – hvis succesen fra 2015/2016 fortsætter, som vi 
forventer, bør 2017 kunne hvile i sig selv. 

Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen 

3) Revideret regnskab for 2016 og budget 2017 

Regnskabet udviser et overskud på 292,000 kr ud af en omsætning på 2.2 mio kr. 

Dette overskud skyldes primært en stigning i kontingent indtægter på kr 166,000, højere LTK tilskud end 
budgetteret kr 70,000, andre indtægter 62,000kr, mens omkostningerne er holdt på budget. Budgettet 
indeholdt allerede en stigning til trænergodtgørelse på kr 150,000 over 2015. Budget 2017 tager 
udgangspunkt i 2016 træner besætning, som dog på årsbasis vil forøge træner omkostningen pga stigning i 
trænernormering, flere ”ikkeforældre trænere”, etc og et medlemstal på 870 helårs medlemmer.  

Der er igen også sat en lille godtgørelse af til holdledere, som anerkendelse af deres kæmpe indsats og 
værdi. Der budgetteres med et negativt resultat på kr 282,000, idet vi reserverer retten til at anvende 
overskuddet på 292,000 kr fra 2016 til at opgradere klubbens organisation både administrativt og sportsligt. 

Pr. 31/12-2016 havde vi 882 medlemmer.  

Regnskab blev godkendt. 

4) Indkomne forslag 

a) bestyrelsen stillede forslag om at tilføje følgende til klubbens vedtægter: 

§ 9. ….. 
 
Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
……… 
 
 
Der tilføjes følgende tekst ”/ alternativt statsautoriseret/registreret revision” 
 



§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 

 ….. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

…..  

Der tilføjes følgende tekst ”/ alternativt statsautoriseret/registreret revision” 
 
 
Forslaget blev vedtaget 
 
 

5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen fremlagde kontingent forslag 2016: 

Kontingent forslag til GF: 
 

 

Bestyrelsen begrundede forslaget med mindre frivillighed og derved større behov for noget lønnet personale 
og ønsket om et forbedret sportsligt produkt, hvilket kræver bedre betalingsevne til dygtige trænere.  

Kontingent forslaget blev vedtaget. 

6) Valg af formand og kasserer 

På valg 
Formand:  Lene Laungaard (genopstiller) 
 
Lene Laungaard blev genvalgt. 
 
Ikke på valg: 
Kasserer: Charlotte Linde 

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 



På valg: 
Kenneth Reeh (genopstiller) 
Philip Christensen (genopstiller ikke) 
Casper Simonsen (genopstiller) 
 
Kenneth Reeh og Casper Simonsen blev genvalgt.  
Jon Reinholdt fra 1.senior blev valgt med 24 stemmer mod Christian Christiansen (årgang 2001/2006) 
23 stemmer. 
 
Ikke på valg 
Dennis Bo Nielsen  
Tomas Rosendal  
Kenneth Grønlund Rasmussen  
Ketil Berg-Sørensen 
  
Suppleanter 
På valg: 
Magnus Gaudin (genopstiller) 
Steffen Olsen-Kludt (genopstiller) 
Begge blev genvalgt 

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

Firmaet RugaardRevision blev genvalgt. 

10) Eventuelt 

Kort debat om lidt forskellige emner: cykelparkering, anvendelse af opvisningsbanen kontra virumgaard, 
DBUs repræsentantsskabs emner, etc. 

 

Kåring af VSBere: 

Årets VSB Ungdomsspiller  

Derk Hefting, U19 Drenge 

Indstilling fra Træner Steven Skoeld – Overrakt af 
Bestyrelsesmedlem Dennis Bo Nielsen 

Han har været med til at holde u19 truppen sammen. Han 
har spillet op til 5 pladser i truppen, og alle pladserne er 
blevet udfyldt til perfektion. Derk har samtidig bevist, at han 
kan udfylde alle de opgaver der ligger i anførerens rolle både 

til kamp og træning.  

 

 

 

 



 

 

 

Årets VSB 8-mandsspiller 

Gustav Risom, Årgang 2004   
 
Indstilling fra træner Casper Simonsen - Overrakt af 
Bestyrelsesmedlem Ketil Berg-Sørensen 
 
Årets VSB spiller 8-mands er en meget teknisk, taktisk og 
begavet spiller med et stort hold gen. 
 
Han er ikke umiddelbart den mest iøjnefaldende spiller, men 
hans store betydning kommer for alvor til udtryk, hvis han ikke er 
til stede. 
  
Han er tandhjulet i systemet og er han undtagelsesvist forhindret 
i at spille kamp, er det mere end tydeligt, at der mangler et vigtigt 
bindeled i både defensiv og offensiv. 
  

Han er altid positiv i sin tale og omgangstone med spillerne på holdet og det uanset om det er medspillere på 
A-holdet eller spillere på andre niveauer på årgangen. 
  
Han er altid parat, positiv og hjælpende til træning. 
Han behandler alle ordentligt og snakker hyggeligt med alle på årgangen og det er ikke sjældent han dukker 
op til hjemmekampe for både B og C holdet for at heppe. 
  
Årets spiller på 8-mands har et stort VSB dna og repræsenterer alt det VSB ønsker at stå for. 
 
 
 

Årets VSB Kvinde/Pigespiller  

Karla Gammelgård Matthisen, U16piger   

Indstilling fra træner Peter Meulengrath - Overrakt 
af Bestyrelsesmedlem Kenneth Grønlund 
Rasmussen 

 - være en habil fodboldspiller – Karla har udviklet 
sig helt vildt fra at være habil til at være 
boldførende og helt klart den bedste til at placere 
sig både i modspil og medspil - på det lidt over 
halve år jeg har haft dem 
- være en god kammerat – Karla er meget vellidt 
blandt spillerne, helt klart en anfører type 
- være god til at opmuntre sine medspillere i 

medgang og modgang- Karla er altid positiv 



- deltage flittigt i holdets aktiviteter – Karla er med til alt – og har den højeste trænings % næste 100 
- opfylde den rolle hun er sat til at spille – hun er helt klart grundstenen i vores forsvars kæde 
- rette sig efter træner og dommer – tjek 
- have markeret sig på særlig positiv vis – ved altid at være positiv og gå forrest selv på de mest kedelige 
øvelser 
 
 
Årets VSB’er:  

Finn Thomsen, Veteran  

Indstillet af bestyrelsen – overrakt af formand Lene Laungaard 

Hvorfor? Fordi han holder veteranerne til ilden, skaber sammenhold og gode 
rammer, der er tilgang af spillere og stort set intet frafald, han følger klubbens 
anvisninger (eks. KAMPKLAR) og repræsenterer klubbens værdisæt på 
eksemplarisk vis. Finn har desuden været engageret i VSB i mange år - som 
formand i 1982-84 og igen i 1989-90, og er en af klubbens kulturbærere. Han har 
stadig stor passion for VSB, og holder ofte formanden og andre på tæerne med 
forskellige konstruktive indspark. 

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

Årets VSB’er 2015 Morten Pedersen fik en erstatnings erindringspokal. 

 

Efter kåring af VSBs medlemmer – se herefter. 

Dirigenten takkede for deltagelsen og rimelig ro og orden.  

Vi sluttede af med at råbe hurra for klubben som traditionen foreskriver.                                                                  

 

Referat: Lene Laungaard 


