
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 

VIRUM-SORGENFRI BOLDKLUB 

21. september 2021 

 

Deltagende: 

Lene Laungaard, Casper Simonsen, Kenneth Reeh, Christian Christiansen, Morten Langsted, Lars Hegnet, 

Henrik Bramsnæs, Jens Bertelsen, Camilla Louise Wheadon, Allan Wheadon, Karsten Bech, Marianne og 

Henrik Berthelsen, Dorte Pehrson-Vængtoft,  Stephanie Pluchar, Rasmus Riisbro, Allan Nielsen, Finn 

Thomsen, André Mytysia, Thomas Nørggard, André Behrend, Christoffer Stig Møller, Andreas Melbye, 

Jørgen A. Bjerregaard, Kenni Reimer Hansen, Niels Lorentzen, William Hein, Catharina Backe, Sofia Pehrson-

Vængtoft, Alexander Hvitved, Jesper Frigast, Anette Astrup Enghoff og andre unavngivne.. 

 

1. VALG AF DIRIGENT. Jesper Frigast valgtes enstemmigt. Han redegjorde for vedtægter og 

stemmeberettigelse. Generalforsamling har grundet corona været udskudt fra februar til 

september 2021. Næste ordinære generalforsamling er til februar 2022. 

2. FORMANDENS BERETNING. Lene Laungaard fremlagde sin beretning og kunne berette om et år 

med mange udfordringer qua corona men også mange sejre. Sjællandsmesterskaber, 

medlemsstigninger, vi har fasthold trænere og medlemer trods corona, trænerkurser, god økonomi 

(overskud på 103.000), udskiftning af toplag på kunsten, vellykket fodboldskole og ikke mindst et 

brag af et jubilæum i august, hvortil Jakob Andreassen havde skrevet en meget fin bog om VSB. 

a. Kommentarer til beretningen: 

i. Niels Lorenzen – hvad er bestyrelsens ambitioner til Senior, hvad gør vi for at 

fastholde dem. Kenneth og Henrik svarede, at vi sætter stor pris på at vi har 4 

senior herrehold (og et senior kvindehold) som primært består af gamle VSB’ere og 

at det sociale, sammenholdet, historikken er den lim, der binder holdene sammen 

også på tværs. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at fastholde og motivere dem.  

ii. Nicolai  senior – vil høre, hvad vi gør ift SEN2 og manglende træner? Det tager vi 

fat i med det samme! 

iii. Allan Nielsen (FF og 2 børn i klubben) – hvad gør vi i vinterperioden ift baneplads 

og tid? Henrik svarede, at der kommer kunstgræsbane i Virum i 2023 og indtil vil vi 

få puslespillet til at gå op ved at forkorte tiderne, og udnytte de banetider, der er 

tildelt i LBK og Lundtofte – her vil det være hold, der har adgang til kørsel. 

iv. Kenneth KV SEN – hvad med lys på Kaplevej? Dette bliver ikke til noget foreløbig 

grundet de omkringboende. 



v. Søren – forslag om kontingent for efterskoleelever for at fastholde dem. Lene 

svarede, at i dag koster det ikke noget, men vi fastholder dem ved at holde 

kontakten. 

b. Beretningen vedtaget! 

 

c. UDDELING AF POKALER: 

i. Årets ungdomsspiller pige– Catharina Backe 2005 

ii. Årets ungdomsspiller dreng – William Hein 2002 

iii. Årets 8-mands spiller pige – Sofia Pehrson-Vængtoft 2007 

iv. Årets 8-mands spiller dreng – Alexander Hvitved 2008 

v. Årets VSB’er – André Behrend 

vi. Årets træner – Preben Örnerth 

vii. Årets holdleder – Finn Thomasen 

viii. Årets forældretræner – Lars Hegnet 

3. REGNSKAB – fortsat god økonomi med plads til investeringer og uddannelse samt rum til at 

ansætte daglig administrativ medarbejder i ca. 10-15 timer om ugen. Vi budgetterer med 

nuværende trænerbesætning med at overskud på 200.000 i året 2021. 

4. INDKOMNE FORSLAG – ingen forslag 

5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT – ingen stigning i 2021 

6. VALG AF FORMAND – enigt valg af Casper Simonsen som ny formand, som takkede for valget. 

a. Kenneth Reeh holdt tale til afgående formand Lene Laungaard og takkede hende for 

samarbejdet igennem 10 år i bestyrelsen og med 6,5 år med Lene som formand, og for for 

hun sætte tiltrængt struktur på tingene i VSB, samt det store løft af pigefodbolden. GF 

takkede tillige for den store indsats med klapsalver. 

7. VALG/GENVALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER – enigt genvalg af Kenneth Reeh, Jens Bertelsen 

Bramsnæs og Lars Hegnet. Ander Øye og Bo Larsen som suppleanter. Caspers nuværende plads 

holdes vacant til februar. 

8. VALG AF REVISOR – genvalg af: MBA Revision ApS 

9. EVT. 

a. Finn Thomsen – takkede for godt samarbejde med  Lene. 

b. Niels Lorentzen – forslår at der laves cykelparkering ved ryddet areal på Virumgård. Det 

undersøges nærmere. 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

På gensyn på banerne! 


