Referat fra Ordinær Generalforsamling
onsdag d. 17. april 2013 kl. 19:00
i Værebro Park (Lokale B).
14 stemmeberettigede medlemmer fremmødt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – Søren Muldgaard
2. Valg af referent – Jørgen Franck
3. Godkendelse af dagsorden – Enstemmigt vedtaget
4. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne ved Formanden.
2012 har været et begivenhedsrigt år rent sportsligt. 1. Holdet startede ud med at vinde tre
kampe i træk hvorefter skader tog sit indtog og man endte med at overvintre under
nedrykningsstregen i Sjællandsserien. 2. Holdet vandt Serie 4B Pulje 2 i foråret og Serie 3
var pludselig et realistisk mål. U-17 drengene vandt U-17 drenge (96-97) 4 Pulje 3 i
efteråret. 7-mands veteranerne vandt både puljen og 7-Veteran 2 forårsturneringen. Et hold
for U-7/8 drenge blev startet i foråret og allerede i løbet af efteråret gjorde de sig flot
gældende ved flere indendørsstævner i U-8 A rækken, blandt andet vandt de Lejre Cup og
sluttede flere gange i top tre. Året indeholdt også nogle herlige lokalopgør, hvor vi fik klø af
Gladsaxe-Hero og Bagsværd Boldklub, men AB og I.F. Bytoften fik vi da ned med nakken.
Vi afholdt også DBU Fodboldskole med hjælp fra DIF's Get2Sport initiativ og 42 deltagere
fik en rigtig god oplevelse. Så vi satser på at det skal blive en årlig begivenhed.
Sommerferien blev også brugt til at istandsætte lokalerne. Der blev malet både indvendigt
og udvendigt samt lagt nye linoleumsgulve. Der blev bygget tre holdskabe, materialeskab
samt et værktøjsskab. Det gamle bad blev fuldstændig renoveret. Kloakkerne blev også
udbedret så vi slap for oversvømmelser.
Klubbens hjemmeside har også fået et større ansigtsløft, specielt historieafsnittet. Mange
har hjulpet med at genfortælle historien og Mogens Roth havde gemt mapper med
referater, medlemslister og brevveksling helt tilbage fra starten. Der er specielt to der
springer i øjnene rent historisk og det er Tom Fogelberg og Torkild Svendsen. Tom startede
klubben og var den første formand. Torkild var også med fra starten som kasserer og var
aktiv i klubben i næsten 20 år.
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Beretning udleveret – beretning enstemmigt godkendt.
5. Kåring af Tom Fogelberg og Torkild Svendsen til æresmedlemmer af Værebro Boldklub.
Statuetter blev overrakt og gamle minder blev udvekslet. Blandt andet havde Tom et billed
med af det første 1. hold fra 1969.
6. Regnskab og godkendelse af dette ved kasseren.
Overordnet er årsregnskabet godt da vi for en gangs skyld er lidt polstret fra starten af det
nye år, da der er ca. 30.000 kr. på kontoen. Hertil kommer meget snart ca. 17.000 kr. som
medlemstilskud, ca. 15.000 kr. i trænertilskud og ca. 12.000 kr. fra julekalendersalg.
Specielt vil jeg nævne en meget positiv udvikling på sponsorsiden, hvilket vores afgåede
formand Johnny C. Hansen har en stor del af æren for. Så en stor tak til vores sponsorer!
Vi har selvfølgelig stadigvæk nogle udfordringer mht. Kontingentindbetalingerne.
Regnskab for 2012 udleveret – regnskab enstemmigt godkendt.
7. Valg af ny formand da Johnny C. Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Jørgen Franck stiller op til formandsposten - valgt enstemmigt.
8. Valg af ny næstformand da Søren Muldgaard er på valg og ikke ønsker at fortsætte på
næstformandsposten.
Jan Harpøth Sørensen stiller op til næstformandsposten - valgt enstemmigt.
9. Valg af nyt bestyrelsesmedlem da Benjamin Ait er udtrådt af bestyrelsen og kassererposten
er iøvrigt ledig.
Leif Nybo Andersen stiller op til kassererposten - valgt enstemmigt.
10. Søren Muldgaard er på valg og han genopstiller som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
11. Anders Sukstorf er på valg og han genopstiller som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
12. Sheref Kamel er på valg og han genopstiller som bestyrelsesmedlem.
Valgt enstemmigt.
13. Valg af to nye suppleanter. Peter Braune og Khizran Majeed genopstiller.
Valgt enstemmigt.
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Bestyrelsens sammensætning efter ovenstående valg:
Formand: Jørgen Franck (valg lige årstal)
Næstformand: Jan H. Sørensen (valg ulige årstal)
Kasserer: Leif N. Andersen (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Søren Muldgaard (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Sheref Kamel (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Anders Sukstorf (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: F. Azam (valg lige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Hector Nartey (valg lige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Lotte Navndrup Petersen (valg lige årstal)
Suppleant: Nazam Fazal
Suppleant: Peter Braune
14. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og
Mogens Kofod-Jensen genopstiller som revisorsuppleant.
Valgt enstemmigt.
15. Vedtægtsændring. §1.1 ændres til følgende:
Klubbens navn er "Værebro Boldklub", der kan forkortes til "Værebro BK" eller "VB 1968".
Valgt enstemmigt.
16. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse).
Intet modtaget.
17. Eventuelt.
Kritisk at vi ikke kan finde en træner til U-19 drengene.
Flere i bestyrelsen skal være aktive i det daglige arbejde.
Satser på tre stævner om året.
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