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VSB – Beretning 2017 ved Generalforsamlingen Tirsdag 27. februar 2018 

Lene Laungaard 

Formand  

VSB 

 

Kære alle, 

2017 har som de foregående år været et meget aktivt år.  

Hvad er gået rigtig godt i 2017: 

• I 2017 har vi været 1088 medlemmer i VSB (1060 i 2016 og 985 i 2015). 

• Regnskabet viser et overskud på 413,000 kr. 

• Vi har fået 235 indmeldelser i 2017 i alt, bl.a. tilgang på 2003 og 2001 piger og tilgang for de små 

piger og for drengene tilsvarende for årgang 2005/2008 og de helt små. 

• Øget betalingen til ungtrænere og trænere generelt 

• Trænertøj stilles nu til rådighed som standard for alle trænere og ungtrænere 

• På det sportslige plan går det rigtig godt – og der er også lavet mange flotte resultater i 2017, 

blandt andet: 

o 1.senior ligger fortsat fint til i Danmarksserien Pulje 1. 

o U19 drenge er rykket op i Øst2 

o 2001piger vandt turneringen Maastrict Cup i Holland 

• VSB vil gerne udvikle dygtige spillere. Vi har derfor også i året arbejdet med at højne det sportslige 

niveau via vores trænere, ungtrænere, årgangs-setup, HAK princip, pladsrotation og bedre 

bemanding, så vi sikrer, at alle får mulighed for udvikling, og derfor trives og føler sig som en del af 

holdet. I år har fokus især været på ungtræner uddannelse, indendørsuddannelse, C-licens 

uddannelse, inspirations træninger til flere trænere og coachingforløb. Det vil intensiveres 

yderligere i 2018. Der er kommet en ny mere intensiv C-licens så vi håber flere vil reservere tid til at 

tage den. 

• Fodbold fitness i VSB - Vi oplever fortsat stor tilslutning - der er pt ca. 40 kvinder og 36 mænd i 

gang. Lene og Lillah samt Lars har overtaget træner rollen med succes. 

• Veteranerne er fortsat rigtig mange med Finn ved roret og Oldboys spillede igen turnering i 2017 – 

nu 8-mands  

• VSB repræsenterer stadig Danmarksserien i DBUs repræsentantskab  

• VSB er i top 10 af pigeklubber i DBU Sjælland med 217 piger i 2017 

• Vi har været dygtige til i godt samarbejde med andre klubber (Lyngby og Brede og snart B82) at 

samle de store piger i VSB for årgang 2002/3 og årgang 2000/1 ved at sikre et godt træner setup og 

med dygtige holdledere som sikrer stor aktivitet. Heldigvis var vi allerede 100% i mål for flere år 

siden med alle anbefalinger fra DBUs Kvindekommission. 

• Årgang 2004/5/6 er nu stort set lige store med ca 45 spillere. De små er også godt med – feks 40 5-

årige fra 2012 og allerede 25 på årgang 2013.  
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• Målmandstræningen er fortsat i samarbejde med KD&C, som træner de ældste målmænd, og et 

par af vores egne ungdoms målmænd træner derefter vores yngre målmænd.  

• Vi har valgt FCN som TOP center klub for u10-u12 talenter, hvortil vi har udtaget 7 spillere fra 

2007/8 til prøvetræning. 

• Vi har været i stand til at tiltrække dygtige trænere hver gang vi har haft åbne positioner. Bare 

siden sommer har vi ansat nye trænere til u18pi, u16pi, 2011/12 pi, senior 1 hr, senior 3 hr, u19, 

u15.2dr, u14.2dr, 2005.2dr, 2005.3dr, 2006.2dr, 2008.2dr, 2009dr, 2011dr, 2013dr. En del kommer 

udefra, velkommen til jer, og en del er vores egne ungsenior spillere, der gennem ungtræner forløb 

nu er dygtige nok til at træne deres eget hold, dejligt at I vil bidrage med jeres tid og viden! 

• Vi er rigtigt glade for nyt setup omkring U19 og S1 og S2, hvor der er kommet nye trænere på alle 

poster og hvor vi fra bestyrelsens side har en vision om, at langt flere VSB’ drenge skal op og spille 

på S1. Det har vi store forventninger til med vores nye træner setup, hvor vi også vil sikre, at de tre 

hold træner samtidig, så der lettere kan opnås en god synergi og ikke mindst, at både S1’s spillere 

og trænere søger at komme tættere på klubben, med træningsforløb for de yngre spillere, og det 

første træningspas er allerede afholdt med stor succes her i vinterferien. Så stor velkommen til 

Gorm, Thomas og Daniel, vi ser frem til at følge jer i 2018.  

• Vi er også rigtig glade for at både u18 og u16 piger igen nu er fuldtallige efter tilgang fra flere lokale 

klubber og med nye trænere på posten ved John og Andre, vi ser også frem til at følge jer i 2018. 

• Vi har ansat 21 nye ungtrænere primært fra årg 2003 og 2004 dr og pi. Alle vores 33 ungtrænere 

har i efteråret været på DBUs ungtræner seminar på 2x 4 timer plus 2x2 timer VSB indendørs 

seminar.  

• 170 var på fodboldskole og 75 på camp i uge 26, 2017.  

• Faciliteter og udstyr: VSB har investeret i forskellige ting i år: 

o 4 nye spillerkabiner  

o 8 nye 3-mandsmål 

o Flere sommer og vintertræner jakker 

o Træner træningsdragter til 11-mandstrænere 

o 2 boldpumper 

o TV til klubhuset  

o Telt til terrassen 

o Agility udstyr 

o 400 bolde 

• LTK har leveret 20 nye stole til klubhuset – mange tak!! 

• Jakob Andreassen fik på vores indstilling først DBU Sjællands Æresemblem og derefter DBUs sølvnål 

– så nu kan Jakob se alle landsholdskampe gratis resten af sine dage. Tak for en giga indsats i VSB 

og fortsat mange år fremover. 

Hvad skal der arbejdes på: 

• Vi har igen også haft mange udmeldelser. Især de 20-21 årige falder fra og efterskoleårgangen, men 

forhåbentlig kommer mange tilbage. Vi mistede dog også dem der ikke skulle på efterskole. 

Sammenlægningen på tværs af hold er svær. Der skal ses på, hvordan vi klarer efterskoleårene 

bedre på tværs af årgange, forhåbentlig vil vores satsning på at holde årgangene mere samlet som 

vi har praktiseret fra årgang 2002 og nedefter afhjælpe det, og vi skal se på hvordan vi undgår, at 



3 
 

de helt små stopper efter kort tid i klubben. Der er nogle planer for anden struktur for de helt små. 

Vi kan allerede se, at nogle af de nye tiltag virker. 

• Der skal konstant arbejdes for at der er tilstrækkeligt med piger til at holdene fungere godt. Der er 

stort sammenhold og aktive holdledere der sørger for masser af spændende aktiviteter og ture. Vi 

arbejder fortsat på at få flere piger i de små årgange med intensiv markedsføring og veninde 

headhunting. Vores ungtrænere og ældre pigespillere er heldigvis gode reklamesøjler. 

• LTK har desværre udskudt renovering af omklædningsrum og udskiftning af tag fra 2017 til 2019. 

Det giver os tid til at overveje, om vi skal gå efter flere forandringer. 

• Vi har brugt tid på at undersøge hvilken superliga klub vi skal være i samarbejde med – ny 

samarbejdsaftale skal indgås. 

• Fodboldfaglighed – mere uddannelse og endnu bedre træning – samtidig med sjov og social trivsel. 

På alle spiller niveauer. Mere sportslig sparring. 

• Klubdrift og klubledelse er ikke længere en opgave, der kan løses frivilligt – dertil er det alt for 

tidskrævende. Det skal derfor organiseres med lønnede medarbejdere. Det mærker vi i bestyrelsen, 

hvor alle opgaver lander på vores bord, og det betyder også, at opgaverne ikke løses med den 

kvalitet, vi ønsker. Og det gør et svært at fastholde en bestyrelse, når for meget lander herinde, og 

det skal vi have fokus på at ændre i 2018, så de administrative opgaver løses udenfor bestyrelses 

lokalet, så bestyrelsen kan holde fokus på at sikre de bedste rammer og vilkår for vores 

medlemmer.  

• Vi afholdt VSB dag med Den Grønne Cafe som arrangør - loppemarked og fest – der var pænt med 

deltagere, men ikke helt deltagere nok til at bære omkostningen, så klubben har dækket 50% af 

underskuddet – 6000kr. Tanken om at SAMLE ALLE 1000 VSB’ere på KAPLEVEJ bare en gang om 

året er rigtig god, så vi skal arbejde på at bygge det op som en sommertradition. Det kræver, at vi 

gør en større samlet indsats for at stable det helt rigtige arrangement på benene. 

• Vi vil gerne have større deltagelse ved klubbens generalforsamling, derfor har vi i år bedt alle 

årgange stille med mindst 2 deltagere. VSB er jo en forening – ikke en forretning, ikke en skole. Der 

er kun os medlemmer til at lede klubben. Derfor er det nødvendigt, at flere er med til at påvirke 

klubbens retning. Så mød op og vær med. 

 

Den grønne cafe 

Cafeen er pr august 17 overtaget af HB Catering ejet af Dan & Dorte. De har også overtaget forpagtning af 

Virumhallen og Lyngby Idrætsby, så vi er spændte på, hvad det kan betyde af lækkerier for VSB i 

dagligdagen.  

 

Administrationen og Økonomi 

Resultatet for 2017 er 413.000 kr i overskud primært pga. fortsat medlemstilgang, frivillig baseret 

administration og omkostningsstyring. Vi insource’de bogholderi igen, og gik på jagt efter en ny ekstern 

partner, som nu er fundet. Fokus for 2018 er fortsat at opbygge en fremtidssikret drift af klubben. 

 

Ved GF sidste år havde vi følgende planer for 2017 og status er nu: 

� Kunst bane 2 projekt: igang 

� Organisere driftsopgaver: insourcet bogholderi, ny kasserer, ny revisor, ny outsourcing 
partner, etc 
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� Ungtræneruddannelse: 33 ungtrænere på DBU kursus 2x4 timer, indendørskursus 2x2 
timer v Michael Rundager, teknik træning v anders vang. 

� Færdiggøre KAMPKLAR udrulning: u19 og senior 2 på, og senior 1 på vej..   
� Nyt træner uddannelseskoncept med coaching på banen: flere sessioner er gennemført 

men der skal endnu mere til. 
 
Udsat: 

• Senior 1 inspirationstræninger  
• Træner samlinger v 1senior trænerne  
• Nyt specifik-træningskoncept  
• Streetbane løsning: gjort til en del af kunst bane 2 projekt 
• B1 træner kursus for VSB trænere: droppet, andre alternativer istedet 

 

Planer for 2018:  

• Kunst bane 2 projekt  

• Ansætte til driftsopgaver og ansætte til sportslig sparring  

• Klubsamarbejder 

• Øge fodboldfaglighed blandt alle trænere  

• Fortsat ungtræneruddannelse  

• Senior 1 inspirationstræninger  - den første er allerede gennemført i vinterferien 

• Træner samlinger v Senior 1 trænerne 

• Udvikle nyt specifik/teknik/special træningskoncept 

• Overveje samarbejde med externe parter 

 

Hvor er vi på vej hen med VSB: 

• Mere fodboldfaglighed med mere sportslig sparring 
• Professionel drift med betalt personale 
• Kontingenter skal betale for drift og fodboldfaglighed 
• Egen trænerpipeline med uddannelse (c-licens, b1-licens, ungtræner uddannelse, coaching, 

træner inspiration v eksterne elitetrænere, etc) 
• Fornuftig betaling til trænere på alle niveauer og julegaver til holdledere. 
• Fortsat frivillighed til "mindre opgaver" omkring 

holdene (frugt/kørsel/arrangementer/dommere/sponsorer/tøj etc) 
• Endnu et forsøg med fokus på sponsorer til klubben for at øge indtægter, men det kræver 

at nogen træder til 

Med disse ord vil jeg sige tak for i år, og beretningen er åben til debat.  

Lene Laungaard 

Formand 
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Bilag 1: 

 

Træner status 

Farvel til: Velkommen til: 

Jørgen Dige John Espensen 
Hasse Kuhn Andre Mytysia 
Martin Fischer Daniel De castro Kaarsberg 
Hasan Kavossi Michael Gorm Nielsen 
Henrik Bramsnæs Thomas Bjelland 
Jakob Jensen Tobias Cromwell 
Kenneth Grønlund Marcus Jensen 
Robert Dige Kim Lykke 
Dennis bo Nielsen Christian Baek 
Lasse Schiolborg Mattias Vedsted 
Niels Bech Nielsen Casper Bech 
Niclas Macdonald Derk Hefting 
Peter Meulengrath Søren Buhl 
Rasmus Falck Lene Mouritzen 
Rasmus Gaudin Lillah Emmik Sørensen 
Steffen Nørgaard Lars Moestrup 
+ 12 ungtrænere + 21 nye ungtrænere 

 

 


