Referat fra Ordinær Generalforsamling
onsdag den 18. marts 2015 kl. 20:30
i Værebro Park (Lokale A).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent - Kamran
2. Valg af referent - Jørgen
3. Godkendelse af dagsorden – Enstemmigt godkendt
4. Kåring af æresmedlem Kjeld Elgård Pedersen.
Kjeld fortalte lidt om hans tid i klubben og overrakte en VB nål til vores historiske samling.
Herefter takkede formanden Kjeld for hans indsats og overrakte ham pokalen som bevis på
at han nu er æresmedlem.
5. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår
Atter har det været et begivenhedsrigt år rent sportsligt med op- og nedture. Desuden har vi
oplevet en fantastisk opbakning fra vores sponsorer, hvilket vi er meget taknemmelige for.
1. holdet havde ryggen mod muren, da man startede forårssæsonen under
nedrykningsstregen. Med Ahmed Bari tilbage på trænerposten var der måske en mulighed
for at overleve endnu en sæson i Sjællandsserien (SS). Heldet var dog opbrugt og med kun
4 point sluttede 1. holdet på en sidsteplads. Herved sluttede fire sæsoner i DBU Sjællands
fornemste række SS.
Den første sæson (2010/11) i SS sluttede holdet på en flot fjerde plads som det bedste
resultat med flot teknisk fodbold, der er holdets varemærke. I de følgende sæsoner blev
holdet sat under pres primært grundet manglende kondition, der ofte fik kampene til at tippe
over til modstandernes fordel i 2. halvleg. Den manglende kondition øgede også
skadesfrekvensen, hvorved truppen de sidste sæsoner i SS havde problemer med at
genetablere en sammenspillet trup.
1. holdet kvalificerede sig til DBU pokalen, men da de mødte BSV fra 2. Division Øst
stoppede dette eventyr med et nederlag på 2-0.
Efterårssæsonen i Serie 1 har indtil videre gået godt, hvor holdet sluttede på en anden
plads over oprykningsstregen. Specielt den sidste kamp mod Liria, som mange havde
VB 1968
Værebrovej 82 D
2880 Bagsværd

www.vb1968.dk
CVR-nr.: 32857884

Bankkonto: 3140-0004093747
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK07 3000 0004 0937 47

tippet som en sikker oprykker, tydede på at en oprykning er realistisk. På trods af flere
afbud spillede VB en fantastisk kamp og vandt 3-2. Humøret blev stimuleret yderligere fordi
AB og GHB padlede rundt længere nede i tabellen.
2. holdet sikrede sig oprykning til Serie 4 allerede i den anden sidste kamp mod
Torveparkens SK i forårssæsonen. Med otte vundne kampe og en tabt var de suveræne
vindere af puljen. De fortsatte de gode takter og efterårssæsonen sluttede de på
andenpladsen i Serie 4 og har derved kurs mod Serie 3.
Så efteråret har rent resultatmæssigt været yderst tilfredsstillende for både 1. og 2. holdet
og vi går en spændende forårssæson i møde.
Ungdomsafdelingen (U13/19) fik vi gang i et 8-mands U14 hold der vandt puljen efter en
stribe spændende og tætte kampe.
Børneafdelingen (U5/12) begyndte at vinde stævner på samlebånd efter 1½ års hårdt
arbejde under Nazam Fazal. Specielt U9 og U10 drengene var helt forrygende med ialt 14
vundne stævner. Udover deltagelse i mange stævner blev det også til træningsture til
Tyrkiet, Lalandia samt Øens Cup på Fyn. Der blev også afholdt to fodbold camps i
forbindelse med vinter- og efterårsferien. Det lykkedes også at få to legater fra henholdsvis
FIG og FIB.
For 7-mands holdene kan vi glæde os over at Old boys 2 vandt sjællandsmesterskaberne i
indendørs. Ellers fik de tre hold spillet en masse bold uden de store resultater.
Vi afholdt også DBU's Get2 Fodboldskole med støtte fra DIF og DBU for tredie gang og vi
satser også på en til 2015. Deltagerantallet var denne gang uændret (ca. 50) og deltagerne
fik en rigtig god oplevelse samt frokost hver dag for gebyret på 200kr. Konsulent fra
Danmarks Idræts-Forbund Lars Kruse besøgte skolen.
Som vanen tro var der masser af byggeprojekter i klubben hvor medlemmerne deltog.
Holdskabene blev malet og fik nye låsebeslag monteret. Endelig lykkedes det at få de
sidste afstivninger monteret på terasseoverdækningen med hjælp fra AVP, så vi kunne
færdigmelde byggeriet.
2014 stod også i stævnernes tegn. Vi afholdt to indendørsstævner i Gladsaxe Sportscenter
samt fire udendørsstævner på henholdsvis Gladsaxe Stadion (kunst) samt Skovbrynet
Skoles bane hvor ialt 600 hold deltog. Rent sportsligt har det været en stor succes og vores
stævne 'Gladsaxe Cup' har efterhånden slået sit navn fast blandt de mange stævner der
udbydes. Rigtig mange fra klubben (herunder ungdomsafdelingen) og Værebro har hjulpet
til ved stævnerne, så en stor tak for det.
Klubbens hjemmeside har fået udbygget indholdet i løbet af året og vi nærmer os næsten
60.000 besøg om året. Vi nåede op på hele 74 nyheder i løbet af året om stort og småt.
Udviklingsprojektet "Social balance i Værebro Park" har også medført ændringer for os.
Stien der forbinder Blok 3 med skolen blev færdig og går desværre igennem vores baner så
vores muligheder for at fordele sliddet på banerne er reduceret. Desværre har vi også
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oplevet bilkørsel på banerne via den nye sti fra skolen. Man arbejder fortsat på at fjerne
vores nye omklædnings- og badefaciliteter, da de åbenbart skæmmer området. Et projekt vi
har arbejdet på i mange år og som blev indviet til sæsonstart 2012. Indtil videre har vi
opgivet at få en ny 8-mands bane, men satser nu på at plejen af de nuværende baner
ligges ind under Idrætsanlæggene (nu er det Vej- og Parkafdelingen). Planerne med
hensyn til anlæggelse af en kunstbane på AB's grusbane fortsætter og ibrugtagningen
forventes til efterårssæsonen 2015. Denne bane vil vi også få mulighed for at benytte i
samråd med AB i følge budgetforliget.
AB fyldte også imponerende 125 år og vi deltog selvfølgelig i jubilæumsreceptionen med en
lille erkendtlighed. AB's hold i NordicBet Ligaen bidrog også til festlighederne med
spænding lige til den sidste kamp mod HB Køge. De tre hold Vendsyssel, Hvidovre og AB
kandiderede til nedrykning, men det blev tilsidst Hvidovre der trak sorteper efter en
sindsoprivende kamp hvor sorteper gik på tur.
Bestyrelsens beretning blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.
Overordnet er årsregnskabet godt da vores saldo er øget med ca. 22.000 kr. til ca. 72.000
kr. ved indgangen til det nye år. På indtægtssiden har vi specielt haft en stor fremgang på
sponsorsiden og vi er utroligt taknemmelige for denne fantastiske opbakning. Indtægten på
Gladsaxe Cup er dobbelt så stor, mens de resterende indtægter er sammenlignelige med
2013. Vi har som sædvanlig stadigvæk nogle udfordringer mht. kontingentindbetalingerne,
men der er sket betydelige forbedringer i løbet af 2014. På udgiftssiden har vi brugt ca.
171.000 kr. til skattefri træner-/befordringsgodtgørelse for det store arbejde vores trænere
udfører og det er lykkedes at aktivere mange fra ungdomsafdelingen som assistenttrænere.
Der er købt meget tøj og udstyr til holdene samt lavet en række forbedringer af
klublokalerne. Som noget nyt har vi også haft midler til at sende Micro afdelingen på
træningslejr i Tyrkiet, Lalandia samt Øens Cup, hvilket har kostet ca. 161.000 kr. Der er
afholdt nogle gode afslutningsfester i senior-/ungdomsafdelingen. Udgifterne til deltagelsen
i stævner er mere end fordoblet til ca. 26.000 kr. Tilsidst har vi valgt, at lade en registreret
revisor revidere vores regnskab og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
7. Jan H. Sørensen er på valg og han genopstiller som næstformand.
Valgt enstemmigt.
8. Leif N. Andersen er på valg og han genopstiller som kasserer.
Valgt enstemmigt.
9. Anders Sukstorf er på valg og han genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem. I stedet
opstiller Sheref Bargholz.
Valgt enstemmigt.
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10. Valg af to nye suppleanter. Anders Sukstorf og Mustafa Duch opstiller som suppleanter.
Valgt enstemmigt.
11. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og
Mogens Kofod-Jensen genopstiller som revisorsuppleant.
Valgt enstemmigt.
12. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse).
Intet modtaget.
13. Eventuelt.
Græsbanerne bliver først åbnet den 7. april, da vi stadigvæk har nogle nætter med frost
tilgode.
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