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General Forsamling   

VIRUM-SORGENFRI BOLDKLUB 

Tirsdag 25. Februar 2020 kl 19.30 

Deltagere: ca 50+ 

Kenneth Grønlund, Henning Backe, Søren Nielsen, Camilla Wheadon, Allan Wheadon, Michael 
Jensen, Anders Øye, Jakob Andreassen, Andre Behrend, Henrik Bramsnæs, Lars Hegnet, Michael 
Vængtoft-Pehrsson, Finn Thomsen, Morten Petersen, Niels Lorenzen, Regitze Bastue, Johanne 
Toft, Villads Znaty, bror og forældre, Noa Munk og forældre, Ida Gormsen, Thea Reece, Signe 
Linde, Mathilde Wheadon,  Anna Lina Kofoed, Emil Funk Petersen, Jonas Amtoft, Oliver F.F. 
Falkenberg, Kenni Reimer, Martin Pihl, Thomas Bork Nørgaard, Thomas Hagerup, André Behrend, 
Mathias Ørum, Morten Langsted, André Mytysia, William Varto Skjelmose, Jan Varto Skjelmose, 
Jan Mühlendorph, Jesper Frigast plus lidt flere.. 

Bestyrelsen: Casper Simonsen, Jens Bertelsen, Anette Enghoff, Christian Christiansen, Jens 
Hjarsbech, Joakim Thøgersen, Lene Laungaard, (afbud: Kenneth Reeh) 

Lene Laungaard bød velkommen til general forsamlingen. Alle præsenterede kort sig selv. 
 

1)     Valg af dirigent 

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

2)     Formandens beretning 

Lene Laungaard fremlagde beretningen om VSBs aktiviteter i 2019: Beretningen er vedlagt som 
bilag. 

De fremmødte medlemmer havde et par spørgsmål til beretningen – enkelte spørgsmål er 
fremhævet i nedenstående f.eks: 

Lars Hegnet (træner 2007/8 piger): Stor ros til Thomas og Christoffer for deres indsats og til 
bestyrelsen for setup. 
 
Morten Petersen (Veteran + forælder 2004dr): Er der plads til flere medlemmer? 
Ja, der er plads til flere. Vi skal dog helt sikkert have en kunstbane mere. Der er plads på enkelte 
årgange. Generelt skyldes tilvækst, at vi fastholder længere og starter flere op yngre. Vi ønsker, at 
der skal være plads til, at alle kan spille i VSB, især for alle der bor i Virum-Sorgenfri og de mange 
nye beboere i de nye boliger. 
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Morten Petersen (Veteran + forælder 2004dr): Hvad gøres for at holde på efterskolespillerne?  
De sættes i bero, så vi kan kontakte dem, når de kommer hjem. Dvs de bevarer deres 
medlemskab, mens de er afsted og kan spille kampe, når de er hjemme i weekenden, hvis de må 
for efterskolen. 
 
Niels Lorentzen spurgte til forklaring på status på Senior HR? 
Der blev forklaret yderligere omkring årsagerne til trænerskiftet i sommers og igen her til jul.  
 
Jakob Andreassen, træner 2004dr: Noget nyt om samarbejdsklub? 
De sidste par har vi ikke været i noget samarbejde. Vi er i FCN mht topcenteraftale. Vi kigger på 
forskellige alternativer, flere byder sig til. Med vores størrelse skal vi stå på egne ben på mange 
fronter og vi skal være sikre på, at vi selv får noget ud af en samarbejdsaftale. 

Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen 

3) Revideret regnskab for 2019 og budget 2020 

Regnskabet udviser et overskud på 7.000 kr ud af en omsætning på ca 2.5 mio kr. 

 

Budget 2020 blev præsenteret til generalforsamlingens orientering: 
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Kenneth Grønlund (forælder 2009dr/2004dr) spurgte til de budgetterede underskud? 
Lene: Budget 2020 er baseret på nuværende trænerbesætning, hvor vi fastholder mange af vores 
unge trænere, de bliver dyrere, når de bliver ældre og dygtigere. Det kommer den sportslige 
satsning til gode, at vi får bedre uddannede og dygtigere trænere. Lønmæssigt ligger vi nu på et 
niveau, hvor vi ikke mister vores unge trænerne til supermarkeder og lign. Og det er attraktivt at 
være træner, som det skal være. På sigt vil det kræve kontingentstigninger, men først anvender vi 
noget af den opsparede egenkapital her i 2020.  
 
Anders Øye (forælder og træner 2014dr) – hvorfor ikke hæve kontingent lidt i år så det ikke bliver 
stor stigning pludseligt?  
Lene: Det er blevet overvejet, men det er valgt at sænke egenkapitalen lidt, før vi lader 
kontingentet stige. 

Regnskab blev godkendt.  

 

Planer for 2019 : Udskudt/fortsætter i 2020: 

• LTK renoverer Kunstbanen 

• LTK maler omkl 5 +6 indgang 

• Kunst bane nr 2 – følge op på ansøgning i LTK – pt afvist og ikke på LTKs budget i 2020-2023.  

• Flere klubsamarbejder – samtaler med flere klubber 

• Sponsorer – større involvering af medlemmer og forældre til sikring af sponsorater til klubben 
 

Hvor er vi på vej hen med VSB i 2020 og fremover – for hvert punkt vil blive lavet konkrete 
intiativer: 

1) Udvikling for alle - mere fodboldfaglighed med mere sportslig sparring – højere sportsligt niveau i 
toppen og i bredden 

2) Skabe en fælles retning for spillestil i klubben 
3) Sikre fælles retning for børnefodbolden 
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4) Skabe god balance mellem konkurrence og fællesskab internt på årgangene 
5) Fokus på bedre samarbejde på trænerteams i årgangene 
6) Skabe bedre udveksling af erfaring mellem årgangene 
7) Coachingforløb med interne samt eksterne trænercoaches 
8) Skabe sammenhold mellem trænere/ungtrænere/holdledere ved sociale arrangementer, 

oplægsaftener osv 
9) Gøre lørdag/søndag til samlingspunkt i klubben 
10) Udvikle forældre kulturen (opbakning, hjælp til træning og respekt for trænerens arbejde) 
11) Skabe liv i klubben - klubhuset som samlingspunkt og bedre omklædningskultur 
12) Flere (udenlands)ture for alle årgangene – nye VSB traditioner – samme destination for flere årgange 
13) Søge sponsorer til klubben for at øge klubbens råderum 

Og som hidtil: 

14) Fortsætte drift baseret på betalt personale 
15) Kontingenter skal betale for drift og fodboldfaglighed 
16) Egen trænerpipeline med uddannelse (c-licens, b1-licens, ungtræner uddannelse, coaching, træner 

inspiration v eksterne elitetrænere, etc) 
17) Fortsat forældretrænere på de yngste årgange som opstart 
18) Fornuftig betaling til trænere på alle niveauer og julegaver til holdledere. 
19) Fortsat frivillighed til "mindre opgaver" omkring holdene (frugt/kørsel/arrangementer/rejser/dommere 

for u10 nedefter /sponsorer/tøj etc) og klubben (betjene grillen, arbejdsdage, opsætte telte, hjælpe 
ved større arrangementer, etc) 

4) Indkomne forslag 
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Forslagene blev vedtaget 
 
 
 

5) Fastsættelse af kontingent 

Uændret i forhold til 2019 
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Kontingent forslaget blev vedtaget. 

 

6) Valg af formand og kasserer 

Ikke på valg: 
Formand:  Lene Laungaard  
 
På valg: 
Anette Enghoff 
 
Anette Enghoff blev genvalgt. Ingen andre kandidater. 
 

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ikke på valg: 
Kenneth Reeh  
Casper Simonsen  
Jens Bertelsen 

På valg: 
Joakim Thøgersen  
Jens Hjarsbech (genopstiller ikke) 
Christian Christiansen  
Ledig 
 
Christian Christiansen og Joakim Thøgersen blev genvalgt. 
Bestyrelsens indstillede kandidater Henrik Bramsnæs og Morten Langsted  blev valgt. 
Ingen andre kandidater. 
 
Suppleanter 
Suppleant 1 
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Suppleant 2 
 
Bestyrelsens indstillede kandidater Lars Hegnet og Anders Øye blev valgt. Ingen andre kandidater. 
 
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 

Niels Lorenzen spurgte til udsmykning af klubhus med de gamle holdbilleder: 
Det har i 2019 afventet LTK istandsættelse af klubhuset som desværre alligevel ikke kom til at 
inkludere klublokalet. Et udvalg under cafeen vil i 2020 arbejde på at gøre klubhuset mere 
spændende og tidsvarende. 
Jakob Andreassen kommenterede desuden, at han havde lovet at hænge billeder op, men ikke 
havde nået det endnu. 
 
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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