Referat fra Ordinær Generalforsamling
tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19:00
i Værebro Park (Lokale A).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Martin Langhoff
2. Valg af referent – Jørgen Franck
3. Godkendelse af dagsorden – Enstemmigt godkendt
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.
Et begivenhedsrigt år rent sportsligt, dog var 2016 en hård dag på kontoret for både 1. og 2.
holdet. Atter har vi oplevet en fantastisk opbakning fra vores sponsorer, hvilket vi er meget
taknemmelige for. Med et af Storkøbenhavns billigste kontingenter er denne støtte
uvurderlig.
Netop som 1. holdet var rykket op Sjællandsserien (SS) løb vi midtvejs i sæsonen ind i
Kodjo-sagen. Den korte historie var at vi mistede 17 point, da vi havde benyttet en spiller
uden at vi havde fået spillercertifkatet formelt på plads. Det fandt vi først ud af da Kodjo
ønskede at skifte klub i vinterpausen. Forvirringen opstod blandt andet fordi Kodjo fik en ny
fødselsdag. På trods af pointtabet var der en reel chance for at overleve i SS, men vi
manglede den sidste skarphed og måtte tage til takke med Serie 1 igen. SS er atter
indenfor rækkevidde, da der kun er fire point op til nr. 1 i puljen, så vi går et spændende
forår i møde.
1. Holdet viste gode tagter i Pokalen og nåede til 3. runde hvilket var rekord. På en dejlig
sensommer aften onsdag den 31. august tog VB 1968's mandskab imod Fremad Amager
fra 1. division med europamesteren John "Faxe" Jensen i spidsen som træner. De mange
frivillige havde sørget for en fantastisk kulisse med sponsortelt hvor alt var gratis. VB 1968
støtter på sidelinjen sammen med Fremad Amagers mange fans skabte en fantastisk
stemning og tilskuertallet var ca. 400. Kampen sluttede 0-2 til Fremad Amager, men vores
drenge havde stor ære af kampen og havde flere store chancer i slutningen af kampen.
Stor tak til Leon Friis Jørgensen (Værebro TV) for at optage hele kampen.
2. Holdet har haft en ujævn sæson og det er nu ren overlevelse i Serie 3. Seriøsiteten har
manglet i perioder og det har været svært at finde fælles fodslag på holdet.
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Udover 3. holdet så kom der både et 4. og 5. hold til så vi er den klub i kommunen med flest
11-mands seniorhold. Desuden rykkede 4. holdet op i Serie 5.
I Ungdomsafdelingen havde vi en tilbagegang i antallet af hold, dog er vores Mikroafdeling
(U5/10) vokset støt og roligt.
Projektet vedrørende nye omklædnings- og badefaciliteter er der ikke så meget nyt at
berette om. Det er stadigvæk en del af et større renoveringsprojekt af Klub Værebro
(Byggeren) og på et tidspunkt skal der udarbejdes et samlet projekt af et rådgivende
ingeniørfirma i løbet af 2017.
For første gang fik vi lavet en aftale samt finansiering med Kasper Willems fra Skovbrynet
Skole, som omfattede streetfodbold i uge 26-31 nede foran beboerhuset. Hver uge var der
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 30 street fodbolde doneret af DIF, gavekort til
CC Sportswear samt ikke mindst æren. CC Sportswear fordoblede værdien af gavekortene
til samlet 16.200kr. Byrådsmedlem Katrine Skov (Formand for Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget) kiggede også forbi og overrakte præmierne i forbindelse med besøget. Lidt
surt at Kasper lagde en opsigelser tre uger efter dette glimrende samarbejde.
Vi afholdt også DBU's Get2 Fodboldskole med støtte fra DIF og DBU for femte gang og vi
satser også på en mere i 2017. Vi havde også besøg af tre fodboldspillere fra ABs 1.
divisionshold, nemlig Jannich Storch, Nichlas Rohde og Robel Hagos. Først fortalte de om
deres fodboldkarriere og spørgelysten var stor. Bagefter hyggede vi os med nogle øvelser
sammen med spillerne fra AB. Både TV2 Lorry og Gladsaxe Bladet dækkede
begivenheden. Som sædvanlig fik vi også fint besøg af vores Borgmester Karin Søjberg
Holst, Byrådsmedlem Katrine Skov (Formand for Kultur, Fritid og Idræt), Nina Nielsen
(Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge), Ole Mikkelsen fra DBUs Fodboldskole Gruppe,
Konsulent Lars Kruse fra DIF og Martin Karbech Mouritsen fra AVP.
For anden gang afholdt vi fodboldskole for Kaninbjerget på Skovbrynet Skole onsdag den
12. oktober. Som sædvanlig fik vi besøg af en masse forventningsfulde elever og lærer der
gik til øvelserne med stor iver. Alle eleverne bestod også denne gang og fik diplom samt en
fodboldstatuette med hjem. Dejligt med så mange glade og positive børn.
I samarbejde med Anders fra Social Balance projektet arrangerede vi også panna foran
beboerhuset fra torsdag den 20. oktober til lørdag den 22. oktober. Hver dag blev det spillet
fra kl. 12:00 til kl. 15:00. Danmarksmesteren i panna Frank Jobarteh var med til at afvikle
turneringen. Han blev iøvrigt nr. 4 ved VM i aldersgruppen 13-14 år. Frank startede med at
spille almindelig fodbold oppe på plænen i Værebro Park, men de sidste 4-5 år har han
fokuseret på streetsoccer/panna og er nu blandt verdens bedste i sin aldersklasse.
Vi afholdt to indendørsstævner i Gladsaxe Sportscenter februar og november. Rent
sportsligt har det atter været en stor succes og vores stævne 'Gladsaxe Cup' har
efterhånden slået sit navn fast med deltagere fra Sverige, Fyn og det meste af Sjælland.
Desuden en stor tak til CC Sportswear, der var hovedsponsor for stævnet. Sidst, men ikke
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mindst en stor tak til de mange unge der er med til at realisere stævnet. Uden deres hjælp
er det ikke praktisk muligt.
Samarbejdet med AB var ikke helt gnidningsfrit mht. tildeling af onsdagen fra kl. 18:00 til kl.
20:00 på STORE KUNST. AB rykkede starttidspunktet til kl. 20:00 så der gik ged i vores
ungdomsarbejde. Årsagen var primært at AB flyttede al træningen fra Gladsaxe Stadion til
Skovdiget så der blev stor trængsel på STORE KUNST. Vi har dog aftalt, at mødes i god tid
inden vintersæsonen 2017/2018 så vi forhåbentlig kan finde en acceptabel løsning i tide for
begge parter.
Bestyrelsens beretning blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.
Atter lykkedes det os, at øge vores saldo ved indgangen til det nye år. På indtægtssiden har
vi igen fået stor støtte af sponsorerne og vi er utroligt taknemmelige for denne fantastiske
opbakning. Indtægten fra Gladsaxe Cup er også et vigtigt bidrag. Vi har som sædvanlig
stadigvæk nogle udfordringer mht. kontingentindbetalingerne på trods af vores kontingent
er meget billigt. Tilsidst har vi valgt, at lade en statsautoriseret revisor revidere vores
regnskab og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
6. Sheref Bargholz er på valg og ønsker ikke at genopstille. Mustafa Duch og Helle Harpøth
Sørensen ønskede at stille op som bestyrelsesmedlem. Helle Harpøth Sørensen fik flertal
ved kampvalg.
7. Leif Andersen er på valg og genopstiller som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
8. Jan Harpøth Sørensen er på valg og genopstiller som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
9. Valg af to nye suppleanter. Anders Sukstorf og Sheref Bargholz opstiller som suppleanter.
Valgt enstemmigt.
10. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Debbie
Sørensen opstiller som revisorsuppleant.
Valgt enstemmigt.
11. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse).
Intet modtaget.
12. Eventuelt.
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Vores 50 års jubilæum 2018 blev diskuteret.
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