
VSB Generalforsamling 24. februar 2022

Agenda:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning.

**uddeling af pokaler**

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent                                                                                       

6. Valg af formand respektiv kasserer

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)

Eventuelt.
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1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår:

Jesper Frigast
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2. Formanden aflægger beretning

• 100 årsdagen
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• 100 årsdagen
• Formandskifte
• Sjællandsmestre 2021
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Sportsligt overblik
• Kvinde Senior 1 sluttede på en flot 5. plads
• Herre Senior 1 overvintrer på en 3. plads
• U19 under Senior ansvarlig
• Fodboldfitness runder medlem nr. 100
• 2006 drenge vandt Øst 2 i efterår og indrangeret i Øst 1
• 2007/08 piger er fast tophold i Liga 2

• Men husk, ALLE hold har leveret noget stort
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Status pr. ultimo 2021: 1.398 medlemmer

- 1.023 drenge/herre og 375 piger/kvinder

- Isoleret flot, men giver pres og er ikke en ambition

- Bestyrelsen sætter kvalitet over kvantitet

- Bestyrelsen fastholder fokus på, at VSB er en klub for alle

- VSB er en konkurrenceklub
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Fokusområder i 2022:

• Styrkelse af den sportslige indsats

• Sportsudvalg

• ’Fastholdelse af de næstbedste’

• Opstart af børnefodbolden

- Medlemsundersøgelse

- Nye faciliteter
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Formandens beretning er åben for debat
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Årspokaler

• Årets 8-mandsspiller – Piger
• Årets 8-mandsspiller – Drenge
• Årets  Ungdomsspiller – Piger
• Årets Ungdomsspiller – Drenge
• Årets VSB’er
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Årets 8-mandsspiller – Piger

Indstillet af trænere Mathilde Bøttcher og Ida Gormsen

Mille Amstrup, årgang 2009

Årets 8-mandsspiller blandt pigerne er en spiller med kæmpe potentiale. 
Derudover er hun ydmyg, tager ansvar og har øje for de andre spillere. 
Hun er der til træningerne, hun er flittig og kæmper hårdt uanset hvad 
det er. Årets 8-mandsspiller er positiv, hun styrker holdet og hjælper når 
der er brug for det.
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Årets 8-mandsspiller – Drenge
Indstillet af træner Christian Bardram

Sigurd Risom, årgang 2009
Årets 8-mandsspiller – Drenge er valgt fordi:

1. Han er en dygtig fodboldspiller både med og uden bolden og har en rigtig god taktisk forståelse af spillet.

2. Han er en god kammerat fordi han snakker med alle og er dermed ikke for sej eller for god til at snakke til visse spillere.

3. Han giver ikke op og hjælper sine medspillere på den rigtige måde (alt efter niveau osv.)

4. Misser sjældent en kamp eller træning og kommer også til andre aktiviteter

5. Han kan spille flere forskellige positioner og gør altid sit bedste der hvor han bliver sat

6. Lytter altid efter træneren og spørger, men spørger også hvis der er noget han ikke forstår. I kampene har han lært at have fokus på det han kan 
ændre frem for det man ikke kan (dommeren)

7. Jeg (Christian Bardram, red.) har trænet 09 årgangen i næsten 7 år og der har årets spiller været en af de bedste igennem hele tiden jeg har været 
der. Mange spiller svinger lidt mellem gode og mindre gode perioder, men Årets spiller har holdt sig oppe i toppen med dedikation og godt humør i 

hele tiden jeg har været der. Det synes jeg fortjener årets 8-mands spiller
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Årets Ungdomsspiller – Piger
Indstillet af træner Lars Hegnet og team

Julie Busch, årgang 2007
Årets Ungdomsspiller er en meget vellidt spiller på holdet og hun udmærker sig som en rigtig god holdkammerat, der altid er træningsparat med et smil 

på læben og godt humør.

Hun deltager i næsten alle træninger, kampe og arrangementer med holdet. 

Hun har altid været god til at vise omsorg og indlevelse for de lidt mindre øvede og nye piger på holdet. Hun er god til at inkludere.

Men frem for alt er hun blevet en meget dygtig fodboldspiller med større og større betydning for vores hold.

Med god teknik, stærke fighteregenskaber, veludviklet spilforståelse og en ekstrem hurtighed og målnæse er hun en evig trussel for alle modstanderhold.

Der er mange rigtig dygtige spillere på U16-piger. Men alle omkring holdet er ved ekstra godt mod, når Årets ungdomspiller er en del af holdopstillingen.

Hun er en ægte VSB’er og deltager også som engageret ungtræner i klubben for 2013-piger.

Her lærer hun fra sig, videregiver sin glæde ved fodboldspillet og inspirerer de yngre VSB-piger til – ligesom hende selv - at give den gas på banen!

Årets ungdomsspiller – Piger er et stærkt forbillede og vi håber hun vil spille mange sæsoner endnu i den hvide VSB-trøje
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Årets Ungdomsspiller – Drenge
Indstillet af træner Mathias Ørum & team

Lucas Ravn Christensen, årgang 2003
Årets U19 spiller er en sublim fodboldspiller, som mestrer flere af spillets facetter, hvor hans kompetencer særligt kommer til udtryk på midtbanen. 

På trods af han ikke har spillet i klubben længe, så har han haft en stor indflydelse på U19 lige siden han kom til klubben. 

Han er meget mødestabil, og melder sig til stort set hver kamp. Hans særlige talent er også blevet bemærket hos senior 1 træneren, som hurtigst muligt 
gerne vil få ham ind i en central rolle for klubbens 1. hold. 

Årets ungdomsspiller mangler ikke selvtillid, hvorfor trænernes største udfordring er at holde ham nede på jorden. Selvtilliden bliver også luftet for 
medspillerne, men han er vellidt. 

Senest er han også blevet specifiktræner her i klubben, hvilket vi er utrolig glade for og vi syntes det er dejligt at han kan være med til at sprede sin viden og 
talent videre ned i ungdomsrækkerne. Det kan godt være, at han  ikke er den første på banen, men han vil være den sidste til at forlade den og det 

foretrækkes at være med en sejr i bagagen. 

Hans niveau er utrolig højt og det kan mærkes både til træning og til kampe. Det er en ren fornøjelse at have ham på holdet og vi er stolte over at kunne 
indstille ham til årets ungdomsspillere og vi håber at han vil forsætte i Virum i lang tid og dele ud af sin fodboldglæde og talent på senior når det bliver hans 

tur.
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Årets VSB’er

Søren Nielsen, holdleder KVS
Årets VSB’er har været aktiv som holdleder i en årrække, og har med sit arbejde sikret sit hold gode forhold via sponsorarbejde.

Han stiller altid op, om det har været kørsel til midt-Sverige, chauffør til stævne i Holland eller som vært, når holdet skulle oplades i sommerhus før 
storkamp mod Anderlecht i Esbjerg.

Skulle der være forfald på træner siden, så tager han gerne en træning i stedet for at se den aflyst.

På kampdagene kan man også regne med ham. Holdet og træner ved, at han er der, som den faste støtte. Og skulle tingene gå holdet imod, er han trods 
irritation, diplomatisk og holder den sportslige tone overfor dommer og modstander. Med den rette VSB ånd er han et eksempel.

Han bidrager også med frivilligt arbejde for klubben generelt. Han har en stor andel i de seneste års Lundtoftestævner og sommerstævner i VSB, hvor 
revisoren tjekker at kampprogrammet stemmer og pointene bliver talt rigtigt op.

Han stiller også velvilligt op med et vejviserflag, når den Grønne Halvmarathon løber af stablen.
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Årets VSB’er og Årets spillere ex. Lucas, som var fraværende
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3. Aflæggelse af regnskab 2021 & budget 2022
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2021 netto resultat DKK 411 tkr.
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2020 2021 Budget 2021 Difference 2021 Kommentarer
Spillere 1249 1240
Kontingenter -1.928.135,00 -2.195.057,00 -2.085.457,00 -109.600,00 flere medlemmer
Andre indtægter -550.268,00 -767.570,00 -695.401,00 -72.169,00 flere sponsorer og indmeldelser
INDTÆGTER I ALT -2.478.403,00 -2.962.627,00 -2.780.858,00 -181.769,00
Trænere 1.078.390,00 1.036.724,00 1.575.263,00 -538.539,00 nedlukning
Holdudgifter i alt 443.089,00 504.971,00 594.305,00 -89.334,00 nedlukning
Koordinatorer og assistance til økonomi 450.641,00 473.110,00 494.660,00 -21.550,00
Klubdrift 199.778,00 190.016,00 186.952,00 3.064,00
Camp/fodboldskole samt diverse 203.641,00 346.416,00 314.931,00 31.485,00 100 år + caféomkostninger
OMKOSTNINGER I ALT 2.375.539,00 2.551.237,00 3.166.111,00 -614.874,00
Resultat VSB -102.864,00 -411.390,00 385.253,00 -796.643,00
Egenkapital 1.717.524,00 2.128.909,00



VSB Generalforsamling 24. februar 2022



VSB Generalforsamling 24. februar 2022



VSB Generalforsamling 24. februar 2022

4. Indkomne forslag

Ingen
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5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
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6. Valg af formand respektiv kasserer

Ikke på valg: 
Formand Casper Simonsen

På valg: 
Kasserer Anette Enghoff (genopstiller)
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7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

Christian Christiansen (genopstiller)

Henrik Bramsnæs (genopstiller)

Morten Langsted (genopstiller)

Lars Hegnet (genopstiller)

NN (for 1 år) – Casper Simonsens ordinære bestyrelsespost 

Bestyrelsen indstiller suppleant Bo Nylandsted Larsen som ordinært bestyrelsesmedlem.

Ikke på valg:

Kenneth Reeh (Næstformand)

Jens Bertelsen
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7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Suppleanter:

På valg:

Anders Øye (genopstiller)

Bo Nylandsted Larsen (genopstiller hvis ikke valgt til ordinær bestyrelsespost)

Kandidater:

Camilla Weadon og Omar Aryobi stiller op som suppleant
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8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)

På valg: 

Revisorfællesskabet i Lyngby 

MBA Revision Aps

Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal 

2800 Kgs. Lyngby
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Evt.
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VSB længe leve

Tak for i aften

Vi ses på banerne


