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Indkaldelsen til Ordinær Generalforsamling 

fredag den 27. marts 2020 kl. 19:00 

i klubben. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår. 

Endnu et begivenhedsrigt år selvom det ikke helt kan leve op til sidste år, hvor vi fejrede 50 

års jubilæum samt nappede 100.000 kr. i DBU Pokalen da vi var det lavest rangerende 

seriehold der nåede længst i turneringen. Atter oplevede vi en fantastisk opbakning fra 

vores sponsorer, hvilket vi er meget taknemmelige for. Med et af Storkøbenhavns billigste 

kontingenter er denne støtte uvurderlig, da 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. 

Martin Albrechtsen’s ankomst gik ikke upåagtet hen og vi kunne derfor byde Quincy 

Antipas, Jimmy Mayasi samt flere andre spillere velkommen til 1. Holdstruppen inden 

starten på efterårssæsonnen. Quincy er en elegant og hurtig angriber med en fortid HB 

Køge, SønderjyskeE, Brøndby, Hobro og B.93. 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 januar i Gladsaxe Sportscenter var en 

skuffelse med kun 81 tilmeldte hold og november stævnet var vi tvunget til at aflyse grundet 

for få tilmeldinger. Udendørssæsonnen varer til november for mange hold og det betyder at 

planlægningen af stævner for indendørssæsonnen ikke rigtig er kommet i gang i løbet af 

november, så det er nok sidste gang vi har forsøgt at afholde et november stævne. 

Deltagerne leverede dog varen som sædvanlig med flot fodbold og intense opgør.  

1. Holdet viste gode takter i efterårssæsonen og kunne derfor overvintre på trediepladsen 

kun et point efter LSF. Så oprykning til Sjællandsserien er stadigvæk indenfor rækkevidde 

sammenholdt med at DBU Sjælland udvider Sjællandsserien og Serie 1 med fire hold. 

En af nyhederne på fodboldsiden var oprettelsen af et Futsal hold. Holdet er tilmeldt 

Herresenior Futsal og det bliver spændende at følge hvordan de klare sig den første 

sæson. 
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Vores projekt vedr. forbedring af omklædnings- og badefaciliteter fra 2015 er stadigvæk sat 

i bero og har åbenbart meget lange udsigter, da ingen ønsker at give os en status for 

projektet. Undskyldningen har tidligere været, at man venter på en helhedspan for hele 

Værebro Park. Det bremser dog ikke et andet projekt vedrørende hestehold ved siden af 

vores klub. 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. 

Vi ønsker også at tage et socialt ansvar i klubben og har derfor ansat to fleksjobbere. Vores 

første fleksjobber i klubben, der blev ansat tilbage i 2017, fik dog tilkendt førtidspension. Vi 

satser på at finde en erstatning. Vi har også en fleksjobber ansat til at pleje sponsorerne 

samt skaffe gevinster til vore halvårlige bankospil. 

Atter fik vi etableret streetfodbold i uge 26-31 nede foran beboerhuset 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 Streetmaster t-shirt, Nike træningstrøje, 

sportstaske incl. håndklæde og drikkedunk, som var sponseret af get2sport, Danske Bank 

og CC Sportswear. Der var præmier til de tre første pladser. Kampbolden doneret af DIF fik 

dagens spiller med hjem. 

I uge 32 afholdt vi vores helt egen VB 1968 Fodboldskole, da vi ikke længere kunne få 

DBU's Get2 Fodboldskole grundet strategiske uoverensstemmelser mellem kommunen og 

DIF. Vi mener at der er brug for et billigt alternativ til DBU Fodboldskole der koster 879 kr., 

så børn kan komme på fodboldskole i sommerferien uanset økonomisk formåen og være 

en del af et fællesskab. Det lykkedes ved hårdt arbejde, at finde de nødvendige sponsorer 

og fodboldskolen blev ovenikøbet billigere. Desuden blev den afviklet under kommunens 

sommerferieaktiviteter. For kun 120.- 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. 

 Frugt til træning. 

 Diplom for deltagelse. 

 Garanteret nye venskaber. 

 Om fredagen lavede vi desuden pizza sammen med Jesper fra Kunstvild til musik af 
DJ Booma. 

Atter var det de unge fra Værebro Park der stod for træningen. Sidst, men ikke mindst 

kæmpe stor tak til sponsorerne Nordea Fonden, Idéer for livet Fonden, Netto, CC 

Sportswear og get2sport. 

Vores starttidspunkt kl. 18:00 om onsdagen på STORE KUNST ønskede AB at flytte til kl. 

19:00. Dette gav anledning til en del diskussion og vi blev enige om et kompromis hvor 

starttidspunktet blev flyttet til kl. 18:30 under forudsætning af at samarbejdsaftalen som 

indgik i en del af budgetaftalen 2014-17 skal præciseres. Afdelingslederen (Kultur, Fritid og 

Unge) sørger for at et oplæg foreligges Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget baseret på input 
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fra AB og VB 1968. Tilsidst havde vi et samarbejde med AB i forbindelse med promovering 

af deres salg af nytårsfyrværkeri. 

Som noget nyt afholdt vi Julebanko på Bahaba i Værebro Centret den 25. november for at 

øge indtægterne til klubben. Det var en stor success med kød på alle rækker samt 

sidegevinster. Desuden havde vi også lodtrækninger om en masse flotte præmier. Stor tak 

til de forretningsdrivende i Bagsværd og omegn for de mange præmier. Indtægterne er 

utrolig vigtige for at vi kan realisere vores målsætning, nemlig 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, 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 trøje, shorts og strømper. Takket være Brexit, kan 

ungerne også købe billige fodboldstøvler (75-150kr) og benskinner (50kr) i vores kiosk. 

1 2 Værebro...

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse. 

Atter blev saldoen halveret i løbet af året, så det er på tide at holde igen med udgifterne samt 

finde nye indtægter. Vi prøver stadigvæk at fastholde det lave kontingent så alle børn uanset 

økonomisk formåen har en reel mulighed for at dyrke idræt 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. Et nyt initiativ er afholdelse af Banko, hvilket vi har store 

forventninger til. 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! 

6. Kamran Azam er på valg og genopstiller. 

7. Jørgen Franck er på valg og genopstiller. 

8. Valg af to nye suppleanter. Arif Asif og Anders Sukstorf opstiller som suppleanter. 

9. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Kim 

Wessmann opstiller som revisorsuppleant. 

10. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse). 

11. Eventuelt. 
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