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General Forsamling  

VIRUM-SORGENFRI BOLDKLUB 

Tirsdag 27. Februar 2018 kl 20 

Deltagere: ca 37 deltagere 

 Bestyrelsen: Casper, Steffen, Kenneth r og Lene  

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 2017: Beretning er vedlagt som bilag. 

De fremmødte medlemmer havde få spørgsmål til beretningen – essensen af spørgsmål og svar er 
fremhævet i nedenstående f.eks: 

Camilla Weadon (2006dr holdleder/forælder): Status på kunstbaneprojekt? 

Lene: Vi har kigget på forskellige alternativer, indhentet tilbud på etablering, afholdt et møde med 
borgmesteren for at præsentere vores behov og vendt det med andre idrætsklubber på 
halfordelingsmødet for at få deres opbakning. Det skal nu have fuldt fokus i 2018, så vi kan få LTK 
med på etableringen af endnu en kunstbane i Virum. Der skal være et udvalg med en tovholder fra 
bestyrelsen, der driver det projekt. Medlemmer, der vil bidrage i udvalget, må meget gerne melde 
sig. Der skal snakkes med kommune, politikere, skrives læserbreve, etc. 
 
Morten Petersen (2004dr forælder): Har bestyrelsen gjort sig overvejelser om placering af 

kunstbane? 

Lene: Det ville give mere klubliv med kunstbane på Kaplevej, men et alternativ kan også være på 
Virumgård.  
 

Alexander Hasenberg (tidligere spiller/træner): Kunne studerende ansættes til at løfte 

administrations opgaverne? 

Lene: Det er en af de muligheder vi har overvejet.  Foreløbig er nogle opgaver blevet outsourcet til 
et eksternt bogholderi firma. Når det er løbet i gang, kigger vi på næste skridt. Vi søger allerede en 
børnetræner, som også skal tage sig af nogen af de opgaver der ligger administrativt på de yngste 
årgange. Det jobopslag mener vi henvender sig især til studerende med relevant baggrund. Vi gør 
dette forsigtigt i små skrift. 
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Jakob Andreassen (træner 2003dr): Lyngby samarbejde 

Reeh:  Vores samarbejdsaftale med Lyngby udløb i december, og der har desværre kun været få 
aktiviteter i 2017. Det har samtidig ikke været muligt at have dialog om en forlængelse pga LBKs 
status. Det er pt tvivlsomt, hvor meget overskud LBK vil have til samarbejdsklubber i den 
nærmeste fremtid.  Vi har valgt at lave aftale om DBUs nye TOP-center tiltag for u10-u12 
talentudvikling med FCN, fordi vi vurderede, at FCN var længst med deres produkt. I den 
sammenhæng fik vi også præsenteret, hvad de kan tilbyde VSB i en klubsamarbejdsaftale, og det 
virker også meget overbevisende, så det skal vi kigge på i nærmeste fremtid.  
 
Jørgen Bjerregaard (2008 træner/forælder):  Foreslår at inddrage forældre til spillerne i 

evaluering  af TOP center i FCN. 

Lene: Helt sikkert – det vil vi selvfølgelig gøre.  
 
Jørgen Bjerregaard (2008 træner/forælder): Godt med TOP center, men intern udvikling også 

vigtigt. Fx nogen 2008 spillere har haft uformel mulighed for at blive matchet op i niveau med 2007 

i en ugentlig træning og kampe. Både løftet 2008 spillerne og også 2007 2. hold. 

Lene: Ja, det er helt standard, at vi på alle årgange tilbyder overmatchning ved, at de bedste på en 
årgang for mulighed for en ekstra træning hos årgangen over og nogen gange også assisterer ved 
kamp. Vigtigt blot, at spillerne ikke rykker permanent op, men forbliver fast tilknyttet deres egen 
årgang. Erfaringen viser, at socialt og af fastholdelseshensyn er det meget vigtigt. Der er 
samarbejdet mellem trænerne så vigtigt. 

Jørgen Bjerregaard (2008 træner/forælder):  Folk uden for bestyrelsen kan og vil gerne bidrage 

med fx arbejde på kunstbaneprojekt 
Lene: Det ville være fantastisk, hvis vi kan få flere medlemmer til at bidrage til forskellige projekter 
på ad hoc basis. Folk må meget gerne sende uopfordrede ansøgninger på ting de synes bør 
ordnes. Hidtil har vi ikke haft så stort held med etablering af udvalg, folk melder sig ikke, og især 
tovholder opgaverne er svære at afsætte. Men eg. Christian/Søren (holdledere fra u18 piger) har 
nu været tovholdere på Lundtoftestævnet i 2 år. Det er et godt eksempel. Ligeledes at Morten P 
(2004 dr forælder og Veteranspiller) været tovholder ved Bakkenstævnet flere gange nu. Så vi 
tager de forskellige opgaver lidt ad gangen og får efterhånden aktiveret forskellige i forskellige 
sammenhænge. Nogle opgaver lægger vi til ungtrænerne som betalt arbejde e.g. dommertjansen 
ved Bakkenstævnet. Men folk har generelt meget travlt. 
 

Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen 
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3) Revideret regnskab for 2017 og budget 2018 

Regnskabet udviser et overskud på 413,000 kr ud af en omsætning på 2.3 mio kr. 

 

Morten Jørgensen, træner 2006 spurgte til den manglende indtægt fra tøj/Sportyfied 

Lene: sponsorer køber tøjet direkte fra Sportyfied så det kommer ikke ind over VSBs regnskab. Kun 
ved udbetalinger fra fonde og enkelte sponsorer går det ind over VSBs regnskab. 

Thomas Bork Nørregaard (træner/spiller Senior 2): Har bestyrelsen overvejet lavere kontingent for 

de unge seniorer? Hørt at mange S2 stoppede pga. kontingent 

Lene: Det er ikke umiddelbart noget de har angivet som årsagen til at de stoppede. Hovedsageligt 
har de angivet transportvejen fra København hvor de er flyttet hen. Vi har haft overvejelser om 
det, og vi skal nok give det flere tanker. Det koster pt 12 pr fodbold time ved 2200kr årligt og 2x 
træning og 1 kamp pr uge i 40 uger årligt. Det er derfor fortsat en meget billig sport, og der skal 
betales for træner, udstyr, turnering, dommere og klubdrift.   
Der er gode muligheder for, at senior spillerne kan få et trænerjob, hvorved der relativt nemt kan 
tjenes til kontingentet, og VSB har brug for træner indsatsen - derfor er det foreløbig det, vi har 
valgt, klubben skal tilbyde. 
 

Regnskab blev godkendt.  

 

 

Post Budget 2017 Regnskab 2017 Difference  Årsag 

Kontingenter (1.473.775)        (1.665.674)          (191.899)       
 medlemsstigning vs budget udgangspunkt 

Andre indtægter (580.200)          (652.046)            (71.846)         

 mere i LTK tilskud 40,000kr, Flere 
sponsorater 74,000kr, flere camp deltagere 
og højere pris 48.000kr, minus ingen 
"3.trænings indtægt" 90.000 kr 

INDTÆGTER IALT (2.018.975)        (2.317.720)          (298.745)       

TRÆNERE 1.029.738         770.963             (258.775)       

 minus ingen specifik satsning 90,000kr, 
ændret trænersammensætning, ændret 
holdsammensætning, generelt er 
trænergodtgørelser og løn faktisk hævet, 
slår igennem fuld år i 2018 

HOLDUDGIFTER IALT 489.882           423.532             (66.350)         
 mindre materiale forbrug end budgetteret, 
og mindre uddannelses aktivitet end håbet 

ADMINISTRATION 525.500           92.429               (433.071)       
 stadig frivilligt baseret administration, som 
dog ikke kan fortsætte i 2018 

KLUBDRIFT 64.000             59.350               (4.650)           

CAMP FS og DIVERSE 192.200           557.710             365.510        
 investering i spillerkabiner og små mål 
250,000kr, sponseret tøj 62.000 kr 

OMKOSTNINGER I ALT 2.301.320         1.903.984           (397.336)       

Resultat VSB - i alt 282.345           (413.736)            (696.081)       
 bla CAMP overskud 2017 30,000kr (bliver 0 
i 2018 pga prisnedsættelse),  

Egenkapital 528.821           1.224.903          
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Budget 2018 blev præsenteret til general forsamlingens orientering: 

 

Vi vælger at anvende noget af opsparingen fra 2017 på forbedringer på administrationsområdet, 
sportslig ledelse og fodboldfagligt løft, teambuilding på 11-mandsholdene, bakken stævne til 5-
8mands holdene og indkøb af flere boldskabe pga. pladsmangel. 

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 

Post Regnskab 2017 Budget 2018 Difference  Årsag 

Kontingenter (1.665.674)          (1.539.213)     126.461   lavere medlems udgangspunkt end 2017 

Andre indtægter (652.046)            (489.948)        162.099   Sponsor niveau lavere, mindre CAMP, lavere LTK tilskud 

INDTÆGTER IALT (2.317.720)          (2.029.161)     288.560  

TRÆNERE 770.963             971.620         200.657  

 Ændret trænersammensætning, f lere unge trænere, 
f lere lønnede trænere, hævet lønniveau til unge og 
untrænere og generelt, større ungtræner normering 

HOLDUDGIFTER IALT 423.532             657.382         233.850  
 Ekstraordinært tilskud til 11-mandsture og 5-8 mands 
bakkenstævne og mere uddannelse 

ADMINISTRATION 92.429               520.000         427.571  
 Lønnet administration, eksternt bogholderi og mere 
sportslig ledelse  

KLUBDRIFT 59.350               68.000           8.650     
CAMP FS og DIVERSE 557.710             285.000         (272.710)  færre investeringer, ingen sponseret klubtøj indkøb, 

OMKOSTNINGER I ALT 1.903.984           2.502.002      598.018  

Resultat VSB - i alt (413.736)            472.841         886.578  

 CAMP overskud 2017 30,000kr (bliver 0 i 2018 pga 
prisnedsættelse), Af underskud i 2018 vil 250.000 
relatere til et ikke tilbagevendende forbrug. Adm på 
budgetteret niveau vil altså kun kræver ekstra 220,000 
ekstra i omsætning el 200 pr medlem. 

Egenkapital 1.224.903           752.062         (472.841)  En EK på ca 0,5 mio anses som passende for klubben. 
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4) Indkomne forslag 

Ingen 
 

5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen fremlagde kontingent forslag 2018: Uændret i forhold til 2017.

 

Kontingent forslaget blev vedtaget. 

 

6) Valg af formand og kasserer 

Ikke på valg: 

Formand:  Lene Laungaard  
 

Ikke på valg: 

Kasserer: Charlotte Linde (genopstiller ikke) 
 

Bestyrelsen indstillede Anette Enghoff, som blev valgt. 

 

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ikke på valg: 

Kenneth Reeh  
Casper Simonsen  

På valg: 

Kenneth Grønlund Rasmussen (Genopstiller ikke) 
Ketil Berg-Sørensen (Genopstiller ikke) 
Steffen Olsen-Kludt (Genopstiller ikke) 
Bestyrelses medlem 5  
Bestyrelsesmedlem 7 

Bestyrelsen indstillede følgende: 

2018
halvårligt

Sommer Vinter
2014-2012 550kr 1 2
2011-2009 1000kr 2 2
2008-1999 1100kr 2 2
Senior 1100kr 2 2
Oldboys/veteran 950kr 2 2
Fodbold Fitness 300kr 2 2
Passiv 100kr 

Antal træninger
Årgang
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Frederik Jegind (for 1 år)  
Christian Christiansen 
Joakim Thøgersen 
Susanne Bøttcher 
Jens Hjarsbech  

De blev valgt. 

Suppleanter 

Begge fra sidste år er trådt ind i bestyrelsen (Steffen Olsen-Kludt for Thomas Rosendal og Magnus 
Gaudin for Dennis Nielsen, Magnus Gaudin trådte i efteråret ud) 
 
Suppleant 1 
Suppleant 2 
 
Bestyrelsen indstillede følgende: 

Michael Pehrson-Vængtoft  

Han blev valgt. 

For suppleant 2 tildelte General forsamlingen bestyrelsen lov til at finde en egnet kandidat til 

posten i løbet af året. 

 9) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

Revisorfællesskabet i Lyngby 
MBA Revision Aps 
Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal 
2800 Kgs. Lyngby 
MBA Revision Aps blev valgt 

10) Eventuelt 

Paul Mollerup (holdleder 2005dr): vedr strenge regler fra DBU Sj om udfyldelse af holdkort selv for 

mindre årgange og lave rækker – kunne det ikke blive ændret. 

Lene: Vi vil overveje om det skal bringes op til DBU sjælland. Pt bevæger det sig i den anden 
retning, da fodboldspillere snart får et fodboldpas m billede. Men vi er enige i, at reglen måske er 
lidt overdrevet ned i rækkerne, men omvendt har VSB også været træt af alderssnyderi. Vi vil 
sørge for, at kampholdledere er bedre klædt på til at håndtere reglen, så det ikke opleves som et 
stort pres. Det kan nemlig udfyldes på papir op til midt i kampen, hvis det er blevet glemt. Man 
skal bare huske at vise det til modstander også (få deres underskrift). 
En spurgte til loppemarkedet til VSB dagen i juni var ikke godt nok besøgt – kan man reklamere 

bedre for det? 

Lene: Det kunne sikkert have været markedsført bedre – det er igen en af de opgaver der kræver 
frivillig indsats som det kniber med. Det er dog svært at løbe et loppemarked i gang – det var 
første forsøg. Og reelt er der nok rigeligt med loppemarkeder i området. Så til VSB dagen skal vi 
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finde på det rigtige koncept som tiltrækker og underholder alle så vi kan få alle 1000 VSB’ere 
samlet bare den ene gang om året.  
 
 
 
Dernæst kåring af VSBs medlemmer – se nedenfor. 
Dirigenten takkede for deltagelsen og ro og orden.  
Vi sluttede af med at råbe hurra for klubben, som traditionen foreskriver.                                                                  

Referat af Lene Laungaard 
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KÅRING AF ÅRETS VSB’ERE 

Årets Pigespiller 2018  

Semilla Villaume, 15 år 

Pokalen blev overrakt af bestyrelsesmedlem 

Kenneth Reeh. 

Årets spiller er en pige som har en utrolig stærk fysik til 

trods for hendes størrelse. Det er en pige som kan sætte sig 

i respekt på banen overfor modstanderen med fysikken. 

Det er en pige som besidder et kæmpe overblik, som er til 

stor gavn for både holdet og træneren, og som hjælper os i 

kampene. Hun er rigtig god til at motivere sine medspillere, 

og viser gerne vejen både til træning og kamp, også er hun 

vellidt blandt sine medspillere både på og udenfor banen. Men vigtigst af alt. Hun lytter aktivt på både 

træner og spillere.  Hun spiller en central plads på banen, og så er hun holdets anfører. Hun har en 

fantastisk personlighed som smitter af hos os alle, og hun yder altid sit bedste på banen og til træning. 

 

Årets 8-mands Spiller, Drenge, 2018  

William Grønnegaard Fischer, 13 år 

Pokalen blev overrakt af bestyrelsesmedlem Casper 

Simonsen. 

En spiller der gennem det sidste år har udviklet sig til en spiller med 

stort overblik og spillemæssigt forståelse. Han har altid været hurtig 

med et fantastisk drive men i denne sæson har han også udviklet sit 

overblik superrent og gør derfor sine medspillere gode. Han giver sig 

110% til alle kampe og er en fighter, der altid går forrest og kæmper 

til sidste fløjt. Han spiller altid den plads han bliver tildelt, han 

brokker sig aldrig og han prøver altid at blive bedre. Han kommer 

med opmuntrende råb til sine medspillere og taler altid positivt om 

andre. Han er en rigtig dygtig fodboldspiller der både dribler, finter 

og skyder rigtig godt. 

Han kommer til alle træningspas selv når han har fødselsdag eller vejret er rigtig dårligt, ja der ikke noget 

der stopper ham. Han deltager på alle ture sammen med holdet.  Uden for banen er han en super fyr at 

omgås, siger altid tak for træningen. Træner Preben håber, at William fortsætter med at udvikle sit spil og 

bevarer fokus på spillet og resultatet så ser vi ham på Virums 1. hold. 
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Årets Ungdoms Herre Spiller 2018  

Oskar Reeh, 17 år, U19 

Pokalen blev overrakt af formand Lene Laungaard. 

En af de bærende kræfter på holdet, super spilintelligent, og 

laver derfor rigtig, gode afleveringer. Teknisk dygtig og god til at 

balancere det defensive og det offensive. Oskar er holdets 

anfører og har et generelt højt niveau og holder det gennem 

hele kampen. Han er klart en nøglespiller i forhold til den nylige 

oprykning til u19 Øst rækken. Han er en af dem der går forrest, 

både til træning og i kampene, desuden er han vellidt blandt 

alle. Han har udvist høj arbejdsmoral og stort træningsnærvær. 

 

Årets VSB’er 2018 

Thomas Bork Nørgaard, 18 år, 3G på VG.  

Pokalen blev overrakt af formand Lene Laungaard. 

Thomas er VSB’er, som vi gerne ser dem. Først ungdomsspiller 

og ungtræner, nu selv senior spiller og træner, har netop taget 

B1 trænerlicens, er en engageret træner for 2004 drenge 

1.holdet (sammen med Frederik Hasenberg) hvor han står for 

både træning og kampafvikling. 

Fra dag et har Thomas taget 2004 drengene med storm og han 

er i den grad en træner, drengene ser op til både 

fodboldmæssigt og socialt. Han skaber stort engagement og 

intensitet til træning, og han er god til at prøve forskellige 

spillere på 2004 af på A-niveau i træningen. Og så har han sat helt nye standarder for trænerpåklædning til 

kamp; smoking� 

Thomas har i sommers fået samlet VSB’s tidligere 99’ere plus nogle ekstra fra VG og fået dem i gang med 

fodbold igen i serie 4, så VSB kunne fortsætte med at mønstre et senior 3 hold. Thomas er primus motor og 

holder dem til ilden.  Thomas er derfor et glimrende eksempel på et ungt engagement i VSB, som er det 

VSB skal leve på og en rollemodel for alle vores nuværende unge spillere og ungtrænere om at fortsætte 

med at spille fodbold, dygtiggøre sig som trænere og give lidt tilbage til klubbens nye generationer. 
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VSB Æresmedlem 

Jakob Andreassen – træner 2003 drenge  

Jakob Andreassen, 59år, medlem af VSB i 50 år i år, formand i 13 år, stadig i fuld gang som aktiv 

træner for VSBs u15 drenge. 

En engageret foreningsmand, der fortsat brænder 

for VSB og børnene, og en vellidt kulturbærer vi 

andre læner os op af, og som samtidig forstår at 

give plads til os nye, der skal videreudvikle klubben. 

Jakob er en vellidt træner, der mestrer balancen 

mellem at have autoriteten som træner, men 

samtidigt at være helt nede på jorden i øjenhøjde 

med drengene. I det ene øjeblik engageret på 

sidelinien og i det næste pædagogisk og grundig i 

sin gennemgang af det taktiske oplæg, og hvad der 

kræves på de enkelte pladser.   

Altid velforberedt både til træning og kamp, og det 

er tydeligt at se, hvordan drengene stille og roligt 

udvikler sig hos ham. Mange spillere har haft 

fornøjelsen af hans træning gennem årene. Et fast 

holdepunkt i VSB, som vi glæder os til at nyde godt 

af i fortsat mange år fremover.  

DBU har i år tildelt Jakob DBUs Sølvnål som bla. 

giver gratis adgang til landskampe. 


