
  
Beslutningsreferat, bestyrelsesmøde VSB 

 
Dette møde: 
Dato: 3 november 2021 
Sted: teams møde 
 
 

Casper Simonsen casperholmsimonsen@yahoo.dk Formand Deltager 

Kenneth Reeh reeh@dbu.dk Bestyrelse Deltager 

Anette Enghoff aaenghoff@gmail.com Kasserer Deltager 

Lars Hegnet lh@kierkegaard.dk Bestyrelse Deltager 

Jens Bertelsen jensmff@hotmail.com Bestyrelse Deltager 

Henrik Bramsnæs hbramsnaes@gmail.com; Bestyrelse Deltager 

Christian Christiansen cch@chr-christiansen.dk Bestyrelse Deltager 

Morten Langsted m.langsted@mail.dk Bestyrelse Afbud 

Anders Øye anders.oye@gmail.com Suppleant Deltager 

Bo Larsen bonylandstedlarsen@gmail.com Suppleant Deltager 

 
 
 
  

(i) Valg af referent 
Jens Bertelsen blev valgt   

 
(ii) Godkendelse af referat 

Sidste referat blev godkendt 
 
(iii) Offentliggørelse af beslutningsreferat fra BM møder 

Det blev besluttet at et kort ”eksternt” beslutningsreferat offentliggøres på hjemmesiden 
efter et BM-møde 

 
(iv) Valg af næstformand 

Kenneth Reeh stillede op og blev valgt som næstformand 
 
(v) Valg af senioransvarlige 

På kvindesiden blev Christian valgt som ansvarlig 
På herresiden blev Kenneth valgt som ansvarlig 

 
For at styrke sammenhængen og overgangen mellem U19 og senior, blev det besluttet at, 
U19 drenge er under den senioransvarlige på herresiden 
U18 piger er under den senioransvarlige på kvindesiden  

  
 

 
 
 
(vi) Møderække med seniorhold 



Der aftales en møderække, hvor der også ind i mellem holdes møder med seniorhold for 
kvinder og herrer. 
 

(vii) Juleafslutning seniorhold 
Christian og Kenneth drøfter dette med trænere og koordinatorer. Klubben bidrager med 
et mindre beløb 
 

(viii) Kontingent for BM-medlemmer 
Børn til bestyrelsesmedlemmer er fritaget fra kontingent. Der herskede noget tvivl om 
dette var blevet implementeret for alle. De enkelte bestyrelsesmedlemmer tjekker op og 
giver en tilbagemelding til Anette og Casper.  
Bestemmelsen for bestyrelsesmedlemmer ønskes udvidet til også at gælde ældre børn. Da 
Kenneth, Casper, Christian og Anette alle har ældre børn blev det besluttet at de er inhabile 
i denne sag og derfor uden stemmeret. 
 
Efter mødet er det på e-mail blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer besluttet flg. 

 Fuld kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmers børn (børn defineres til og med 25 år) samt 
bestyrelsesmedlemmers eget medlemskab.  

 
 
  
(ix) Sportslige ambitioner.  

Der skal laves en plan for udvikling og fastholdelse 
 
Sportsudvalg + koordinatorer har fået til opdrag at komme med oplæg til bestyrelsen vedr.: 

 
- spillestil 
Der er lavet en plan for spillestil. Den skal forsøges at føres ud i livet 
 
- fastholdelse af de “næstbedste” ved at træne med ældre årgang/pige med drenge 
Der blev talt for at lade de bedste piger prøve at træne sammen med drengene. 
Der er mulighed for at træne op, men i dag er det lidt op til den enkelte træner 
 
- 3. træningspas 

Casper talte for et 3 træningspas. Det er nødvendigt, når vi ser på, hvad andre klubber 
tilbyder 
 

- Opdeling af piger og drenge i 3-mands 
Der blev talt for om det ville give værdi at slå drenge og piger sammen.  
 
Andre tiltag? 
 
- Trænerkurser. Hvem skal deltage? 
Træneruddannelse på B-licens niveau skal være drevet af træners egen lyst. Koordinatorer 
skal snakke med potentielle kandidater og derefter udarbejde en liste med trænere, der 
ønsker mere uddannelse.  



 
 
(x) Camp + Fodboldskole 

Fodboldskolen er for egne spillere. Preben er ansat på timebasis til fodboldskolen 
Der var forslag om en Micro-camp for de helt små. 5 dage vil nok være for meget, 2 dage er 
mere realistisk. Vi vil forsøge om vi kan få en Micro-camp op at stå. Casper undersøger 
interessen blandt årgangene. 
 

 
(xii)             Lundtoftestævne/udendørs nytårsstævne? 

Casper tjekker om hallen er ledig. Casper og Christian snakker sammen og giver en 
tilbagemelding 

 
(xiii)            Alkoholbevilling/Café 

Kenneth, Casper og Anette havde møde med kommunen. Det er en tung proces. Vi dropper 
en generel alkoholbevilling og søger løbende til arrangementer, hvor det giver mening.  

  
(xiv)            Outdoorbane 

Anette har Sendt videre til Henrik, udendørs fitnessbane 
 

Evt. 
Sportyfied sponsorat bliver brugt til b.la. et sæt udebanetrøjer til alle årgange fra 8-mands 
og op. 5-mands hold modtager hjemmebanesæt. Sættene skal gå i arv. 


