
 
 

Ordinær generalforsamling 
Virum-Sorgenfri Boldklub 

24. februar 2022 
 
Referat 
 
Deltagere: Pernille Dahl, Thomas Busch, Julie Busch, Sigurd Risom, Kenneth Grønlund, Jacob 
Andreasen, Preben Öhnnert, Christoffer Stig Møller, Thomas Bork Nørgaard, Søren Nielsen, 
Mathias Ørum, Andreas Melbye, André Behrend, Michael Amstrup, Mille Amstrup, Jacob Guldager, 
Omar Aryobi, Camilla Weadon, Lina, Selma, Linnea, Sara, Katrin, Sophia, Frida, Anna Lea, Sofie, 
Jesper Frigast, Anders Øye, Anette Enghoff, Bo Nylandsted Larsen, Casper Simonsen, Christian 
Christiansen, Jens Bertelsen, Henrik Bramsnæs, Lars Hegnet, Morten Langsted, Kenneth Reeh 
m.fl. unavngivne. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Ad. 1) Jesper Frigast blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 

 

2. Formanden aflægger beretning 

Ad 2) Casper Simonsen fremlagde beretningen for 2021, som med undtagelse af et par væsentlige 
højdepunkter lagde vægt perioden efter den udskudte GF i september 2021 samt enkelte af 
bestyrelsens fokusområder i 2022. 

Der var en god debat omkring de sportslige tiltag og fokusområder og der var senere i debatten 
istemmende accept af Lars Hegnets konkluderende bemærkning om, at det var det dejligt og 
konstruktivt, at snakken handlede om det sportslige og ikke andre irrelevante ting.  

Omkring bestyrelsens strategi om fastholdelse af de næstbedste, var der kommentarer til, at man 
ikke skulle sætte antal på de bedste, der skal videre. Dette er bestemt heller ikke meningen. På 
nogle årgange er der meget få eller ingen, der skifter, mens det på andre er flere. Pointen er, at 
VSB leverer det antal relevante spillere, der har evnerne til at videreudvikle sig i de store 
licensklubber fx Lyngby, men der er ingen grund til at VSB skal miste spillere til øvrige 
licensklubber. 

I denne sammenhæng blev det kommenteret, at det også handler meget om kommunikation, hvor 
de tilbud VSB kan tilbyde de næstbedste tydeliggøres for spillere og forældre på alle årgange. Det 
skal naturligvis sikres. 



Der blev spurgt ind til evt. kunstbane nr. 2, og det har fortsat bestyrelsens højeste prioritet. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Herefter var der uddeling af årspokaler: 

Årets 8-mandsspiller Piger: Mille Amstrup, årgang 2009 

Årets 8-mandspiller Drenge: Sigurd Risom, årgang 2009 

Årets Ungdomsspiller Piger: Julie Busch, årgang 2007 

Årets Ungdomspiller Drenge, Lucas Ravn Christensen, årgang 2003 

Årets VSB’er: Søren Nielsen, holdleder KV Senior 

 

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

Anette Enghoff fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 411.000 kr., som er langt over 
budgetteret. Overskuddet kan primært henføres til flere medlemmer og dermed øget 
kontingentindbetaling samt en mindre udgift til trænere og materialer pga. corona nedlukning. 

Budget for 2022 blev vist til orientering. 

Der var en kommentar til den høje gebyrudgift til DBU Sjælland. Gebyrerne pålægges blandt andet 
ved for sent afbud eller udeblivelse til kampe. Gebyrudgiften er høj og der skal arbejdes på at 
nedbringe den. I 2021 var sene og sidste øjebliksafbud svære at håndtere pga. corona-smitten. 

Regnskabet blev godkendt.    

 

4. Indkomne forslag 

Ad 4) Ingen indkomne forslag 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Ad 5) Fastholdelse af kontingent blev vedtaget.                                                                               

 

6. Valg kasserer 

Ad 6) Anette Enghoff blev genvalgt 
  



 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Ad 7)  

Bestyrelse: 

Christian Christiansen, Henrik Bramsnæs, Lars Hegnet og Morten Langsted modtog genvalg.  

Bo Nylandsted Larsen blev valgt for 1 år til den ledige bestyrelsespost for Casper Simonsen (som 
blev valgt til formand på GF 2021 i september 2021) 

Suppleanter: 

Anders Øye valgte på GF at trække sit kandidatur, idet børnefodbolden er repræsenteret i 
bestyrelsen qua Bo Nylandsted Larsen, og at han mener det er vigtigt, at bestyrelsen også er 
repræsenteret af en senior spiller. Anders tilbyder at fortsætte sit strategiske engagement både via 
dialog til Sportsudvalg og som back up som suppleant til VSB bestyrelse, skulle der være behov. 

Camilla Weadon og Omar Aryobi blev valgt som suppleanter for 1 år.   

 

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

Ad 8) Genvalg 

 

Eventuelt 

Bestyrelsen blev forelagt et spørgsmål om kontingent til unge senior spillere. For nuværende er der 
reduceret kontingent op til 24 år. Snart rammer en stor del af senior spillerne på alle niveauer denne 
grænse. Bestyrelsen blev spurgt om dette har været en overvejelse. Bestyrelsen har ikke tænkt i 
disse baner, men det er et godt input, som bestyrelsen vil drøfte og evt. forslag til ændring af 
kontingent behandles på næste ordinære GF.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Den ordinære generalforsamling sluttede traditionen tro med et hurra for VSB. 

 

Vi ses på banerne  


