
 
VSB - Beretning 2021 
 
 
Kære alle 
 
På grund af den corona-udskudte generalforsamling sidste år føles 
gensynet på generalforsamlingen naturligt, som var det i går. 
 
Årets VSB-aktiviteter og højdepunkter frem til september 2021 blev som 
bekendt dækket af formandens beretning på den udskudte 
generalforsamling for 2020 og kan genlæses i Formandens beretning 
2020. Derfor vil dette års beretning kun hovedsageligt omhandle perioden 
derefter.  
 
Men vi kommer ikke uden om igen at fremhæve, at 2021 markerede 100 
året for VSB. Med lidt forsinkelse blev fødselsdagen festligt markeret over 
to dage i august med deltagelse af over 800 medlemmer, familie og venner 
og hvor både DBUs herre Old boys landshold og DBUs Kvinde All Star 
hold bidrog til fejringen med kampe mod udvalgte VSB hold. Dagen bød 
også på en stribe interne fodboldaktiviteter og der var festlige taler af 
Lyngby Taarbæks borgmester, Sofia Osmani, DBU Sjællands formand, 
Jacob Koefoed samt VSBs formand.  
 
Det var et arrangement som samlede klubben og skabte liv og glæde og 
som giver inspiration til flere arrangementer – også selvom kommende 
arrangementer formentlig bliver uden prominente besøg af samme 
karakter. 
 
2021 bød også på et formandsskifte i VSB, da Lene Laungaard efter tre 
formandsperioder valgte ikke at genopstille og generalforsamlingen valgte 
undertegnede som ny formand.  
 
Tak for din store indsats endnu engang, Lene. Du har sat et markant aftryk 
i VSB og overlader en klub med en solid struktur og en sund økonomi, 
som giver gode muligheder for at bygge videre på et stærkt VSB. 
 
Sportsligt opnåede VSB fem Sjællandsmesterskaber i 2021. De fire var 
kendt på generalforsamlingen i september mens endnu et mesterskab 
blev hentet hjem i efteråret af +45 Veteran.  
 
Samlet status for Sjællandsmestre i 2021: 

•  2006dr u15 mesterrækken, sommer 2021  

•  U19dr (2002/2003) række 1, sommer 2021  

•  U17dr (2004) række 2, sommer 2021  



•  U14 piger (2007/8 piger) Liga 2, sommer 2021 

• +45år Veteran HR 11-mands veteran, efterår 2021 

 

 
Kvinde Senior 1 sluttede på en flot 5. plads i deres første år i 
Sjællandsserien. Holdet har en kerne af spillere, der har spillet sammen i 
omkring 13 år.  
Forhåbentligt kan vi til sommer også mønstre et kvindesenior 2 hold. På 
pigesiden er der en god fastholdelsesgrad af spillere i gymnasiealderen 
og dermed en god stabil fødekæde til senior. 
 
Herre Senior 1 har haft et godt efterår og overvintrer på en 3. plads i Serie 
2, og det er ambition og håb, at de rykker op i Serie 1. Holdet er godt 
fasttømret af en kerne af spillere fra årgang 1999 og 2000. Med gode 
rammer – sportsligt og socialt – kan vi forhåbentligt fastholde de unge 
seniorer i VSB efter de fraflytter Virum-Sorgenfri. 
Med ansættelsen af en træner for 2. holdet, er der skabt bedre rammer for 
bredden i herre senior afdelingen og sammenhængen til U19. Og med et 
senior 3 og fire hold har vi hele 4 senior hold i herreafdelingen. 
 
Det er vigtigt at vi skaber og fastholder en bred seniorafdeling for både 
kvinde og herre, så U19 drenge hhv. U18 piger har et tilbud at se frem til 
uanset niveau og ambition.  
For at styrke sammenhængen mellem U19dr/U18p og senior har 
bestyrelsen lagt ansvaret for U19dr hhv. U18p under den 
senioransvarlige, som for herrerne er Kenneth Reeh og for kvinderne 
Christian Christiansen. 
 
Fodboldfitness er en fortsættende stor succes og herrerne rundede 
medlem nr. 100 i efteråret. Rigtig flot. Tilsvarende er fodboldfitness kvinder 
en stor succes.  
 
I ungdomsrækkerne fortsætter den sportslige fremgang. Blandt andet kan 
fremhæves, at: 
 
2006 drenge vandt Øst 2 rækken i efteråret 2021 og i 2022 er blevet 
indrangeret i Øst 1. 
 
2007/08 piger har gennem flere år været blandt de bedste i DBU Sjælland 
og er fortsat et tophold i Øst2 
 
Men vi kæmper også mod licensklubber, som henter spillere, som vi ellers 
ville ønske at fastholde i VSB. Derfor oplever vi desværre på flere årgange, 
at vi skal bruge mange kræfter på at bygge et hold op på ny for at kunne 
blande os på højt niveau. 
 
Det lykkes heldigvis ofte både med kompetent trænerindsats og en stærk 
holdleder indsats, som har sikret en samlet årgang og ikke en silo-årgang. 
Holdlederens rolle i at samle og skabe en hel, homogen årgang skal ikke 
undervurderes og kan ikke påskønnes nok.  
 



Men en ting er toppen. Vi skal ikke glemme at beundre og anerkende den 
store indsats til træning og kamp, som alle spillere, trænere og holdledere 
har leveret på alle årgange og på alle hold. Ikke alt kan gøres op i medaljer 
og pokaler. Noget er mere. 
 
En påskønnelse er specielt også den daglige administrative og sportslige 
indsats, vore koordinatorer leverer. 
 
VSB er med 1.398 medlemmer i 2021 fjerde største klub i DBU Sjælland. 
Medlemstallet fordeler sig på 1.023 drenge/herre og 375 piger/kvinder. 
 
Siden 2019 er medlemstallet steget med 250, hvilket isoleret er rigtig flot 
og positivt at flere børn, unge og voksne i vores område ønsker at spille 
fodbold og dyrke sport. Men det giver også et pres på de begrænsede 
faciliteter, vi har til rådighed - specielt i vinterhalvåret.  
 
Derfor er det fortsat det store håb og ønske, at en kunstbane nr. 2 bliver 
placeret på Virumgård. 
 
Bestyrelsen sætter kvalitet over kvantitet og har besluttet at nye 
medlemmer kun optages på årgange, hvor det ikke vil gå ud over 
kvaliteten i træningen.  
 
Bestyrelsen fastholder fokus på, at VSB er en klub for alle. Vi skal 
huske børn & unge men ikke glemme senior. Vi skal huske pigerne, men 
ikke glemme drengene. Vi skal huske bredden, men ikke glemme toppen. 
Kort sagt vil bestyrelsen sikre en god balance på kryds og tværs af alle 
afdelinger. 
Med en klub af vores størrelse og med vores kompetencer er VSB en 
konkurrenceklub, som placerer sig mellem den rendyrkede breddeklub fx 
B82 og eliteklubben fx Lyngby. Vi skal tilbyde god, inspirerende og 
udviklende træning og social aktivitet til alle og samtidigt sikre et tilbud til 
de spillere der vil noget mere. 
 
I bestyrelsen har vi sat flere ting i gang. Af primære fokusområder i 2022 
kan følgende nævnes: 
 
Styrkelse af den sportslige indsats. 
For at styrke den sportslige indsats i klubben har bestyrelsen nedsat et 
Sportsudvalg bestående af udvalgte bestyrelsesmedlemmer og 
koordinatorer. Sportsudvalget udarbejder og forelægger forslag til 
sportslige tiltag for bestyrelsen enten på bestyrelsens opdrag eller 
egne/andre. 
 
En af de første ting Sportsudvalget har taget hul på er ’fastholdelse af de 
næstbedste’.   
De(n) allerbedste og allermest talentfulde spillere på en årgang skal i de 
tidlige ungdomsår videre til Lyngby eller en af de andre store 
licensklubber, men der er ingen grund til, at vi skal miste de næstbedste 
spillere til andre klubber.  
Strategi for fastholdelse af de næstbedste skal sikre at VSB op igennem 
årgangene har stærke 1. hold som gerne som minimum spiller i 
Mesterrækken. En strategi som skal understøtte ambitionen om 1. 



seniorhold på højt niveau, bygget op omkring en stor andel af egen avl på 
både herre- og kvindesiden.       
 
En anden ting der ses på, er opstart af børnefodbolden. Vi skal sikre, at 
nye årgange kommer bedst muligt i gang. Foruden den gode on-boarding, 
som koordinatorerne varetager, er det vigtigt at nye forældretrænere og 
holdledere tillige lærer af de erfarne forældretrænere og holdledere, som 
har tumlet med mange af de samme udfordringer og overvejelser. Dette 
vil vi sikre gennem intromøder og ved at knytte kontakt. En form for buddy-
ordning. 
 
Medlemsundersøgelse 
Bestyrelsen har også fokus på, hvad medlemmerne/forældrene har af 
holdninger, så vi kan sætte ind de rigtige steder og med den rette styrke. 
Derfor vil vi i foråret 2022 gennemføre en medlemsundersøgelse, hvor 
vi tager temperaturen på tilfredsheden og på den baggrund kan få et bedre 
indblik i hvad I som medlemmer eller forældre er tilfredse med og hvad I 
gerne ser forbedret, så vi kan initiere de rette tiltag. 
 
Nye faciliteter 
Økonomien i VSB har gennem flere år været rigtig god. Egenkapitalen er 
nok for stor. Igennem flere år har vi ønsket at nedbringe egenkapitalen og 
det er ikke fordi, ideerne til nye faciliteter har manglet. Men når vi har fået 
forelagt tilbud på f.eks. ny og større streetbane, udbygning af klubhus eller 
udendørs fitnessområde. Omkostningen til de store projekter er høj. Vi har 
økonomien til at forbedre nogle rammer om klublivet i VSB, og det skal vi 
udnytte. Af hensyn til prioritering af investeringer vil vi i 2022 blandt 
medlemmer undersøge, hvilke faciliteter de ser mest værdi i.  
   
Bestyrelsen viser stor energi og flere ting er på tegnebrættet. Vi ser frem 
til et normalt fodboldår uden corona, 7-9-13, og håber alle vil være med til 
at støtte op om at fastholde et stærkt VSB og udbygge klublivet. 
 
Med disse ord til jeg sige tak og beretningen er åben til debat.  
 
Casper Simonsen 
Formand 
  


