
Referat fra Ordinær Generalforsamling

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19:00

i klubbens opholdsrum.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – Jan

2. Valg af referent - Jørgen

3. Godkendelse af dagsorden – Enstemmigt godkendt

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.

Året 2017 vil nok gå over i historiebøgerne som et helt specielt år rent sportsligt. 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.

Gladsaxe / CC Sportswear Cup i slutningen af februar i Gladsaxe Sportscenter satte rekord
med 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, bukser og strømper. Novemberstævnet 
var dog ikke en ubetinget success da der kun var 77 tilmeldte hold. Det skyldes måske, at 
vi fik tildelt en tid i midten af november og DBU Sjællands turnering sluttede senere så 
klubberne endnu ikke var gået i gang med planlægningen af indendørssæsonen.

På den sportslige side lagde Ibrahim "Ibo" El-Faour ud med at vinde DM i Futsal for 
København Futsal. 

Seniorafdelingen slog også klubrekorden med hele seks 11-mands senior hold, hvilke de 
færreste klubber kan hamle op med. Grundet de mange hold, så havnede to af dem i 
samme pulje, så det var første gang to VB 1968 seniorhold spillede mod hinanden i DBU 
Sjællands turnering.

1. Holdet viste atter gode takter i Serie 1 og DBU Pokalen. I DBU Pokalen blev de først 
slået ud i 3. runde af Jammerbugt FC fra 2. division. Undervejs havde drengene slået 
Næsby fra 2. division, Døllefjelde Musse Idrætsforening (SS) i den landsdækkende DBU 
Pokal. Desuden slog vi Allerød (SS) og Stenløse (DS) i de indledende runder. Der var 
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yderligere fire seriehold i 3. runde der alle skulle op imod Superligahold dagen efter. Det var
Hedensted IF (Jyllandsserien), Slagelse B & I (Sjællandsserien), Otterup B & IK 
(Albaniserien) og LSF (Danmarksserien). Derfor var præmien på kr. 100.000,- til det laveste
rangerende seriehold stadigvæk indenfor rækkevidde. Ingen af Superligaholdene svigtede 
og vandt komfortable sejre, så glæden var stor da vi herved vandt konkurrencen bedste 
seriehold 2017/18 i DBU Pokalen. Fantastisk indsats af drengene og stor tak til 
trænerteamet Tonny "Trix" Kirkestad, Sunaj Demirovski og Kim Kaarup for det fornemme 
resultat. Checken på de kr. 100.000,- modtages i Telia Parken Kr. Himmelfartsdag den 10. 
maj 2018, hvor der spilles finalen i DBU Pokalen. Efter pokaltriumfen gik dampen lidt af 
kedlerne og 1. holdet dumpede ned på 5. pladsen i Serie 1. Det kan der dog stadigvæk 
rettes op på i forårssæsonen, så vi kan krone klubbens 50 års jubilæum med oprykning til 
Sjællandsserien.

2. Holdet måtte desværre en tur ned i Serie 4 efter en temmelig ujævn sæson.

Old boys blev sjællandsmester i 8-mands Old boys 2 rækken under DBU Sjælland. Ved 
Final 4 i Borup vandt de 1-0 over Brøndbyernes IF i semifinalen og 4-1 over Alsønderup 
SG&I i finalen. Flot når man tænker på at de gik ubesejrede igennem turneringen og 
træneren Erkan Demirovski var da også svært stolt over resultatet.

Ungdomsafdelingen fik stor gavn af kvindelandsholdets success. Der blev oprettet hele to 
pigehold i løbet af året, nemlig U15 og U13 piger. Sidst vi havde et pigehold var tilbage i 
2012, der blandt andet vandt sølv ved de sjællandske mesterskaberne for U15. Der var 
også tilløb til et damesenior hold. Leon Friis Jørgensen medbragte 25 billetter til pigerne så 
de kunne overvære Kvindelandskampen den 1. Juli kl. 19:00 på Gladsaxe Stadion. Det blev
til en hyggelig lørdag aften med ca. 3000 tilskuere på stadion.

TV 2 Sporten kiggede forbi til 1. holdets træning og lave et interview med Tonny Kirkestad 
og Jeppe Paulsen om den succesfulde træner for kvindelandsholdet Nils Nielsen. Tonny 
har kendt Nils igennem mange år fra blandt andet AB og Jeppe har haft ham som træner i 
ungdomsårene. 

Projektet vedrørende nye omklædnings- og badefaciliteter er der ikke så meget nyt at 
berette om, da vi venter på den strategiske udviklingsplan for Værebro Park der skulle 
foreligge til februar 2018. Et lyspunkt var da Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tirsdag den 
7. marts vedtog, at afsætte en pulje på 1.164.247kr. til VB 1968's bade- og 
omklædningsfaciliteter. Det viser, at vi har opbakning fra politikerne til vores 
renoveringsprojekt af klubben.

Selvom Kasper Willems stoppede på Skovbrynet Skole, så fortsatte samarbejdet med hans
afløser Mikkel Nielsen så ungerne i Værebro Park atter kunne spille 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 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.
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Vi afholdt også DBU's Get2 Fodboldskole i uge 32 med støtte fra DIF og DBU for sjette 
gang og vi satser selvfølgelig også på en mere i 2018. 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
 Garanteret nye venskaber

Atter var det de unge fra Værebro Park der stod for træningen. Som sædvanlig fik vi også 
fint besøg af vores nye Borgmester Trine Græse, Byrådsmedlem Katrine Skov (Formand 
for Kultur, Fritid og Idræt), Asger Fischer Mølgaard Repræsentant fra aktivkomitéen og 
medlem af DIF Bestyrelsen, Flemming Knudsen medlem af DIF Bestyrelsen, Lars Kruse 
PA-Konsulent i DIF, Ole Mikkelsen Dansk Boldspil-Union Sjælland, Formand for 
Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park Martin Karbech Mouritsen, byrådsmedlem og medlem 
af Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park Leon Friis Jørgensen, medlem af 
Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park Bent Raspe-Pedersen, Leder af social koordination på
Skovbrynet Skole Mikkel Nielsen, Antonella Værebro Park Sekretariat fra Social balance 
projektet, Kaj Bonne fra Gladsaxe Bladet og Jan Løfberg fra Gladsaxe Bladet.

De mange succesfulde fodboldskoler medførte at Lars Kruse fra DIF ville opgradere os til 
DBU Get2 Fodboldklub for at give os mulighed for at videreudvikle vores klub. I denne 
forbindelse ville DIF betale halvdelen af lønnen for en person der skulle arbejde med dette 
ca. 20 timer om ugen. Det kunne have været en fantastisk mulighed for en af de unge at 
prøve kræfter med sådan en udfordring. Dog ville forvaltningen indenfor idrætsområdet ikke
begunstige en enkelt klub på denne måde, da det ville være unfair over for de andre 
klubber i kommunen. Bestyrelsen valgte så for egne midler at ansætte en person i et 
fleksjob den 1. oktober, så klubben kan blive videreudviklet på en række punkter. Der er 
mange ting der skal gøres i en forening og det kan være svært for den siddende bestyrelse 
at nå det hele i en travl hverdag med job og familie. Det er også i tråd med at bestyrelsen 
ønsker at være med til at tage et socialt ansvar i Værebro Park. Vi håber selvfølgelig, at det
kan blive en vind-vind situation for begge parter.

Klubben deltog også i Værebro Park's 50 års jubilæum. Vores medlemmer var med til 
opsætning af festpladsen samt under udendørsbiografen der viste 'Skønheden og Udyret'. 
Vi afholdt også en ungdomsfest i klubben lørdag den 5. august med børnediskotek (op til 
14 år) fra kl. 17:00 til kl. 20:00 og ungdomsfest fra kl. 21:00 med DJ.

Danijel Drux og Dalibor Deletic's far var hjemme og besøge sin fødeby Andrijevica i 
Montenegro. Her findes der selvfølgelig også en lokal fodboldklub der hedder FK Komovi. 
Desværre er midlerne små og de kæmper med at få etableret et nyt ungdomshold. Vi 
donerede derfor et af vores spillesæt til dem. De undrede sig dog over hvad Netto betyder, 
måske på tide at Dansk Supermarked får etableret nogle filialer dernede. De sendte 
følgende hilsen: "Tak Vaerebro BK. Hvala veliko i našem prijatelju Daliboru Deletiću.". På 
jævnt dansk betyder det "Tusind tak Værebro BK og til vores gode ven Dalibor Deletic". Så 

VB 1968
Værebrovej 82 D
2880 Bagsværd

www.vb1968.dk
CVR-nr.: 32857884
MobilePay: 61721968

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

http://www.vaerebrobk.dk/


må vi se om de knægte kan blive til noget indenfor fodboldens verden. Danijel Drux gjorde 
sig også bemærket som den ene makker i TV3 SPORT programmet 'Sat Af'. At Drux & 
Flam ovenikøbet vinder TV PRISEN som "Bedste Online Format" er bare sindsygt flot.

Vi indgik også en Top Center Partnerklubaftale med Jesper Stougaard, Lyngby BK. Top 
Center drenge U10-U12 er et 3-årigt DBU-projekt, hvor godkendte danske fodboldklubber - 
via samarbejde med lokale danske fodboldklubber - tilbyder spillere med særlige 
forudsætninger et ekstra træningstilbud. Samarbejdet med Lyngby BK er også interessant 
fordi det omfatter mere end DBU-projektet, som f.eks. udvikling af vores trænere. Vi håber 
på, at drengene i klubben der ikke har råd til kontingentet i en elitær klub herved får en hel 
unik mulighed for at udvikle deres talent fra en tidlig alder.

Dialogen med Lars Kruse fra DIF get2sport fortsatte efter det ikke lykkedes at blive en 
get2sport fodboldklub med støtte fra DIF get2sport og forvaltningen indenfor 
Idrætsområdet. Lars valgte alligevel at tildele kr. 33.000,- til VB 1968 med en forventning 
om et styrket samarbejde med boligområdet Værebro Park gennem eksempelvis satellit 
idræt i boligområdet Værebro Park. Endvidere skal midlerne ses som et middel til 
fastholdelse og udvikling af VB 1968. Midlerne kan bruges indenfor følgende budget 
ramme:

1. Ca. kr. 10.000,- som driftstilskud til indkøb af rekvisitter (bolde - T-shirt - kamptøj). 
DIF get2sport logo på køb af T-shirt – kamptøj

2. Ca. kr. 10.000,- til jeres pigeafdeling til at styrke fastholdelse. Midlerne kan bruges til
drift og trænerhonorar.

3. Ca. kr. 5.000,- til sociale aktiviteter i klubregi (eks. fælles spisning – 
træningsweekend)

4. Ca. kr. 8.000 til trænerhonorar.

Herligt når det hårde arbejde med at afvikle get2sport Fodboldskole igennem 6 år 
anerkendes på denne måde. Et arbejde som de unge i Værebro Park har en kæmpestor 
del af æren for.

Samarbejdet med AB gik bedre, da vi fik onsdagen igen fra kl. 18:00 til kl. 20:00 på STORE 
KUNST. Det er dog svært at få andre tider fordi AB har flyttet mange kunsttider fra 
Gladsaxe Stadion til Skovdiget. Desuden havde vi et samarbejde med AB i forbindelse med
promovering af deres salg af nytårsfyrværkeri.

1 2 Værebro...

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 med ca. kr. 50.000,-. 
På indtægtssiden har vi igen fået stor støtte af sponsorerne og vi er utroligt taknemmelige 
for denne fantastiske opbakning. Overgangsordningen vedr. udlodning fra spillehaller er nu 
slut med udgangen af 2017, hvilket betyder at et en stor indtægt bortfalder. Så vi bliver nød 
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til at gøre noget radikalt ved de manglende kontingentindbetalingerne, hvilket ikke burde 
være en umulig opgave da vores kontingent er meget billigt.

Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.

6. Kamran Azam er på valg og genopstiller til bestyrelsen.
Valgt enstemmigt.

7. Jørgen Franck er på valg og genopstiller til bestyrelsen som formand.
Valgt enstemmigt.

8. Valg af to nye suppleanter. Anders Sukstorf og Mustafa Duch opstiller som suppleanter til 
bestyrelsen.
Valgt enstemmigt.

9. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Debbie
Sørensen genopstiller som revisorsuppleant.
Valgt enstemmigt.

10. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens 
afholdelse).
Intet modtaget.

11. Eventuelt.

50-års jubilæum blev diskuteret. Det ligger nu fast at jubilæet vil blive afholdt lørdag den 11.
august. Desuden vil der blive afholdt et større arrangement 'Klubbernes Dag' samme dag af
Klubgruppen i Værebro Park. Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park støtter dette 
arrangement med kr. 100.000,-. Det er også planlagt at tilbyde Leif og Cafe Sisko at sælge 
mad under festen om aftenen. Journalisten Philip Sampson vil også skrive en artikel om 
klubben i forbindelse med jubilæet i samarbejde med fotograf Bent Raspe-Pedersen. Der vil
blive nedsat en arrangementsgruppe i klubben til den videre planlægning.
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