Referat fra Ordinær Generalforsamling
fredag den 22. februar 2019 kl. 19:00
i klubben.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Frank Ørum
2. Valg af referent – Jørgen Franck
3. Godkendelse af dagsorden – Enstemmigt godkendt
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.
Året 2018 var helt specielt år fordi klubben kunne fejre 50 års jubilæum og overrækkelsen
af checken på 100.000 kr. under finalen i DBU Pokalen, fordi 1. holdet var det lavest
rangerende seriehold der nåede længst i turneringen.

Desuden oplevede vi en fantastisk opbakning fra vores sponsorer, hvilket vi er meget
taknemmelige for. Med et af Storkøbenhavns billigste kontingenter er denne støtte
uvurderlig.
Året startede med en stribe af glædelige nyheder.

VB 1968
Værebrovej 82 D
2880 Bagsværd

www.vb1968.dk
CVR-nr.: 32857884
MobilePay: 85393

Side 1 af 6

Bankkonto: 9570-0004093747
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK07 3000 0004 0937 47

Danmarks bedste vaskemand Mustafa Duch fik en tørretumbler mere så den samlede
maskinpark nu er oppe på to tørretumblere samt to vaskemaskiner.
Gladsaxe Byråds Idrætslederpris 2017 blev overrakt til Jørgen "Vino" Franck af borgmester
Trine Græse mandag den 15. januar. Det er første gang et medlem fra VB 1968 kom i
betragtning på trods af Gøg og Gokke ødelagde hans fodboldkarriere i en tidlig alder. I
virkeligheden et kæmpe skulderklap til alle i VB 1968 og det store arbejde samt aktivitet der
ligges for dagen. Stor tak til Gladsaxe Kommune.
Samme uge sluttede Martin Albrechtsen sig til 1. holdstruppen. En rutineret herre der har
spillet for Akademisk Boldklub, FC København, West Bromwich Albion, Derby County, FC
Midtjylland, Brøndby IF, AC Horsens, BK Avarta og nu VB 1968. Desuden blev det også til
fire kampe for landsholdet. Sindsyg signing og en fantastisk mulighed for vores unge
spillere at træne og spille sammen med en fodboldspiller der har gået hele vejen.
Gladsaxe / CC Sportswear Cup i slutningen af februar i Gladsaxe Sportscenter med 171
tilmeldte hold var tæt på den nuværende rekord på 189 tilmeldte hold. Super flot når man
tænker på at ungdommen i Værebro Park er det bærende element i realisationen af dette
store indendørsstævne der er afholdt siden 2013. Desuden en stor tak til CC Sportswear,
der var hovedsponsor for stævnet. Overskuddet muliggør at de mindste i klubben kun skal
betale et kontingent på 125kr. for et halvt år samt får et gratis VB 1968 kampsæt bestående
af trøje, shorts og strømper. Denne gang prøvede vi, at placere stævnet lige før julen,
hvilket ikke var en ubetinget success med 73 tilmeldte hold. Deltagerne leverede varen som
sædvanlig med flot fodbold og intense opgør.
1. Holdet viste gode takter i forårssæsonen, men smed nogen dumme point til blandt andet
Taarbæk i åbningskampen. Ærgeligt når man tænker på at vi kun var tre point fra oprykning
til Sjællandsserien. Det går godt for 2. Holdet og mon ikke det snart lykkes at rykke op i
Serie 3.
Old boys blev en suveræn vinder af 8-mands Old boys 1 rækken om efteråret og træneren
Erkan Demirovski var da også mere end tilfreds. Ingen point gik tabt med 9 sejre ud af 9
mulige.
Kvindelandsholdets success er åbenbart langtidsholdbar da vores to pigehold U13 og U15
fortsætter ufortrødent med træning og masser af publikum til deres turneringskampe.
Fodbold fitness for kvinder i DBU regi blev også startet op af Debbie Sørensen og en lille
gruppe holder stædigt ved.
Vores U12 drenge vandt deres pulje i efteråret og hele ungdomsafdelingen emmede af
aktivitet.
Den 17. april var startskuddet til en ny infrastrukturplan i Værebro Park samt en
efterfølgende bygningsfysisk helhedsplan hvor der blev afholdt informationsmøder og
diverse workshops. En temaavis med mange kreative idéer delte beboerne i Værebro Park.
For VB 1968's vedkommende indeholdt temaavisen et oplæg der ville reducere
banekapaciteten til én 11-mands græsbane og et nyt klubhus nede ved Blok 2. Det store
projekt endte med at blive nedstemt af beboerne på et afdelingsmøde den 1. november.
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Grundet det store projekt med infrastrukturplanen blev vores projekt vedr. forbedring af
omklædnings- og badefaciliteter fra 2015 sat i bero. Dog er der ingen fremdrift i projektet
efter infrastrukturplanen blev nedstemt og det har åbenbart lange udsigter før der sker
noget. Frostskader på vandforsyningen i badecontainerne betyder at de kun kan benyttes til
omklædning, så vi har igen kun et baderum i klubben. Vi har dog stadigvæk den afsatte
pulje på 1.164.247 kr. til VB 1968's bade- og omklædningsfaciliteter som Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget vedtog den 7. marts 2017.
Sommeren 2018 var den mest solrige i Danmark i mands minde, men nedbøren fulgte
desværre ikke med. Vores baner var efter denne omgang i en mildest talt elendig forfatning
og Idrætsanlæggene igangsatte et større projekt hvor 11-mandsbanen blev tophøvlet og
plejet i løbet af efteråret. Et projekt til ca. 100.000 kr. og en stor tak til Gladsaxe Kommune
for at vi kom i betragtning til dette genopretningsprojekt. Klublivet led under de mange
”hjemmekampe” på 11-mandsbanen, som vi måtte flytte til andre baner. Vi kan dog se frem
til at 11-mandsbanen står snorlige til forårssæsonen med hjælp fra Idrætsanlæggene samt
en mild vinter.
Efter vi fik vores første fleksjobber i klubben 2017 har bestyrelsen udbygget samarbejdet
med Jobcenteret for at styrke vores sociale profil. Vi fik en pedelmedhjælper i
arbejdsprøvning til at holde området omkring klubben pænt og rydeligt. Han udvidede dog
hurtigt sit territorium til at omfatte det meste af Værebro Park, da beboere mødte ham helt
ovre ved svømmehallen. Den 1. september ansatte vi en fleksjobber mere for at styrke
arbejdet yderligere med at finde sponsorer. Dette initiativ gav allerede resultater i løbet af
efteråret på sponsorsiden og vi har store forventninger til dette i de kommende år.
Game (http://gamedenmark.org/) kom til Værebro Park den 13. juni og VB 1968 tog sig af
streetfodbold blandt mange andre aktiviteter. Projektsekretariatet i Værebro Park stod for
dette udmærkede initiativ.
Desværre stoppede lederen af social koordination Mikkel Nielsen på Skovbrynet Skole og
der blev ikke ansat en afløser. Det lykkedes dog alligevel at få etableret streetfodbold i uge
26-31 nede foran beboerhuset, da det blev lagt ind under kommunens
sommerferieaktiviteter og deltagelse var gratis ligesom de tidligere år. Hver uge var der
musik og streetfodbold mandag (op til 9år), onsdag (fra 10år til og med 12år) og fredag (til
og med 16år) kl. 12.00-15.00. Der blev kæmpet om 60 røde Nike træningstrøjer til 1.
pladsen og 60 stk. Get2Sport t-shirts til 2. pladsen. Der var selvfølgelig også en
streetfodbold til dagens spiller. Præmierne var doneret af CC Sportswear, DIF og Nordea
Fonden.
Vi afholdt også DBU's Get2 Fodboldskole i uge 32 med støtte fra DIF og DBU for syvende
gang. For kun 200.- kr. fik ungerne en spændende og lærerig uge med fodboldtræning og
sjov fra kl. 9:00-15:00 alle hverdage. Alle deltagerne fik desuden:
 Kamptøj bestående af t-shirt, shorts og strømper
 Egen personlig drikkeflaske
 Select fodbold
 Gratis frokost hver dag, så de slap for mors kedelige madpakke
 Diplom for deltagelse
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Garanteret nye venskaber

Atter var det de unge fra Værebro Park der stod for træningen. Ingen gæster var inviteret
denne gang da det var den sidste gratis fodboldskole i DBU/DIF regi. Det har været syv
gode år med DBU Get2 Fodboldskolen der har opnået høj status i Værebro Park, da den
giver børn der ikke har 859kr. til den almindelige DBU Fodboldskole en mulighed for en
uges træning i sommerferien. Ca. 400 børn har været på vores DBU Get2 Fodboldskoler og
ca. 35 unge fra Værebro Park har været med til at realisere Fodboldskolerne som trænere.
Det kan vi sku godt være stolte over.
Planlægningen af næste års VB 1968 Fodboldskole er allerede startet, fordi vi stadigvæk
mener at der er brug for et billigt alternativ, så børn kan komme på fodboldskole i
sommerferien uanset økonomisk formåen og være en del af et fællesskab. Vi ønsker heller
ikke at udvikle en opgivende kultur blandt de unge når man møder modgang, så derfor er
arbejdet med at finde sponsorer samt søge midler hos kommunen osv. allerede gået i gang.
Værebro Boldklub blev oprettet i 1968, så vi havde lige et 50-års jubilæum der skulle fejres.
Tom Fogelberg havde tumlet med ideén om at stifte en fodboldklub og et friarealmøde om
byggelejepladsen blev startskuddet til Værebro Boldklub, da nogle unge mennesker
foreslog oprettelsen af en fodboldklub. Den 15. oktober 1968 startede Værebro Boldklub
officielt med Tom Fogelberg(Værebrovej nr. 146) som formand og Torkild Svendsen (nr.
146) som kasserer. Kjeld Elgård (nr. 148) annoncerede tilblivelsen af den nye boldklub i
Værebro Park Posten og det blev så startskuddet til masser af aktivitet på græsplænen
midt i Værebro Park.
Flere klubber havde faktisk også 50-års jubilæum (Billardklubben, Fotoklubben,
Dartklubben og Fiskeklubben) og derfor godkendte Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park et
budget på 100.000 kr. til afholdelse af 'Klubbernes dag' lørdag den 11. august. Vi valgte
derfor at fejre vores 50-års jubilæum samme dag. Dagen startede derfor festligt med gratis
forlystelser såsom Slide (rutsjebane), Forhindringsbane, Pop up hoppepude, 2 store
hoppeborge, 2 små hoppeborge til de mindste, Rodeotyr, Sweeper, Boksebold og Gadetog.
Desuden var der flere madboder og et stort cirkustelt med underholdning (dans, DJ Booma,
lokale rappere etc.).
Mange klubber og foreninger udnyttede muligheden for at præsentere deres aktiviteter og
hverve medlemmer. F.eks. havde AB Cricket opstillet en slagbane med et stort net så man
kunne prøve den ædle kunst som slåeren foran gærdet. Desuden deltog Biblioteket, Social
Balance, Rådgivningen og kunstnerne fra centret.
Vi startede med reception: kl. 17:00 og mange kiggede forbi og ønskede os tillykke. Stor tak
for gaverne til IF Bytoften, Høje Gladsaxe IF, CC Sportwear og Gladsaxe Kommune.
Borgmesteren Trine Græse holdt også tale i forbindelse med jubilæet. Senere var der
spisning og fest. Kl. 22 gik Fouli på scenen i cirkusteltet og sang blandt andet La Fami.
I år deltog vi i konkurrencen om Danskernes Idrætspris for første gang. Vores projekt 'Alle
børn skal have mulighed for at spille fodbold' gik videre i konkurrencen ud af 38 projekter.
Projekt går ud på, at alle børn uanset økonomisk formåen skal have muligheden for at spille
fodbold og være en del af et fællesskab. Vores klub ligger i et socialt udfordret boligområde,
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så vi har det tæt inde på livet mht. børn, der af mange grunde har svært ved at blive en del
af fællesskabet. Derfor har vi nok et af Danmarks billigste kontingenter på bare 125kr. pr.
halvår. Desuden får ungerne et gratis spillesæt i form af trøjer, shorts og strømper. De har
også mulighed for at købe fodboldstøvler (75-150kr) og benskinner (50kr) i vores kiosk.
Udover vores projekt så gik 'Floorball for handicappede' og 'Divas Cheerleaders' videre til
afstemningen for hovedstadsområdet hvor du havde mulighed for at stemme på din favorit.
Desværre tabte vi afstemningen da vi fik lidt under 400 stemmer, 'Divas Cheerleaders' lidt
over 400 og 'Floorball for handicappede' ca. 800 stemmer og derved gik videre til
landsfinalen, men vi fik da en masse god omtale og reklame.
I løbet af oktober startede vi cardio træning op som et supplement til fodbolden i løbet af
vintersæsonen. Klubgruppen støttede med diverse udstyr som måtter, håndvægte,
sjippetove, Fitness bolde, osv. Det foregik nede i salen i centret med anlægget på fuld
volumen.
Samarbejdet med AB udbygges stille og roligt. Dog er der stor efterspørgsel på STORE
KUNST tider, da AB har flyttet mange af kunsttiderne fra Gladsaxe Stadion til Skovdiget.
Der blev også afholdt et træningsevent af AB mandag den 14. maj fra kl. 18:00 på vores
baner. Det var en hyggelig dag med masser af spændende og sjove øvelser for børnene,
som spillerne fra AB's førsteholdstrup stod for. Tilsidst havde vi et samarbejde med AB i
forbindelse med promovering af deres salg af nytårsfyrværkeri.
Som noget nyt afholdt vi et indendørs seniorstævne med 13 tilmeldte hold i Boldhallen på
Skovbrynet Skole i juleferien. Flot fodbold og et sindsygt hold fra Roskilde vandt
turneringen med flere spillere fra futsal landsholdet. Et hold sammensat af spillere fra 1.
holdet kom ind på andenpladsen. Det er helt sikkert noget vi skal prøve igen.
1 2 Værebro...
Bestyrelsens beretning blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.
Saldoen blev mere end halveret i løbet af året, så det er på tide at holde igen med
udgifterne. På den anden side så skal et 50 års jubilæum fejres på behørig vis og på dette
punkt skuffede medlemmerne ikke. Vi kunne også sætte 100.000 kr. ind på kontoen fra
DBU Pokalen fordi 1. holdet bare er et fantastisk hold der kæmper over evne når de er
undertippede og blandt andet bankede et hold fra 2. division og et Danmarksserie hold
undervejs. Vi prøver stadigvæk at fastholde det lave kontingent så alle børn uanset
økonomisk formåen har en reel mulighed for at dyrke sport og være en del af et fælleskab.
Derfor har arbejdet med at skaffe nye sponsorer højest prioritet og blandt andet er en af
vores fleksjobbere sat på sagen. Vi kan glæde os over at mange af vores sponsorer er
meget trofaste og det er vi utroligt taknemmelige for. De næste år vil vise om vi stadigvæk
kan fastholde den sociale profil, men et er sikkert: Det kræver masser af hårdt arbejde.
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
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6. Helle Harpøth Sørensen er på valg og ønskede ikke at genopstille. Frank Ørum ønsker at
stille op som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
7. Leif Andersen er på valg og genopstiller som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
8. Jan Harpøth Sørensen er på valg og ønskede ikke at genopstille. Mustafa Duch ønsker at
stille op som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
9. Valg af to nye suppleanter. Arif Asif og Anders Sukstorf opstiller som suppleanter.
Valgt enstemmigt.
10. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Debbie
Sørensen genopstiller som revisorsuppleant.
Valgt enstemmigt.
11. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse).
Intet modtaget.
12. Eventuelt.
Det blev diskuteret hvordan vi kan styrke sponsorarbejdet.

VB 1968
Værebrovej 82 D
2880 Bagsværd

www.vb1968.dk
CVR-nr.: 32857884
MobilePay: 85393

Side 6 af 6

Bankkonto: 9570-0004093747
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK07 3000 0004 0937 47

