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Referat fra Ordinær Generalforsamling 

mandag den 9. august 2021 kl. 19:00 

i klubben. 

 

Tolv fremmødte. 

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. 

Endnu et begivenhedsrigt år, som desværre fik et helt andet forløb grundet corona 

restriktionerne. Forårsturneringen endte med at blive aflyst. 

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. 

Forårsturnering så lovende ud for 1. Holdet, da de lå på tredjepladsen kun et point efter LSF. 

Så da forårsturneringen blev aflyst, troede vi at oprykningen til Sjællandsserien atter glippede. 

Den 26. maj 2020 fik DBU og DBU Sjælland endelig fastlagt op- og nedrykningerne. Vi kunne 

derfor med stor glæde konstaterer at vi rykkede op i Sjællandsserien. 1. Holdet viste gode 

takter i efterårssæsonen og det blev en spændende affære som nyankomne til 

Sjællandsserien. Godkendt debut med en tredjeplads og vi er stadigvæk med i 

oprykningskampen til Danmarksserien. Deltagelsen i Sydbank Pokalen blev kortvarig, da vi i 3. 

runde tabte til Ishøj IF der spiller i Danmarksserien. Vi fulgte godt med i 1. halvleg og var 

faktisk foran 1-0, men så slog Ishøj turboen til og kørte os over. I den foregående pokalkamp 

mod Taarbæk IF havde Nicki Bille debut. 

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 helhedsplan 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. Desværre er teksten 

uændret i forhold til sidste år.  

http://www.vaerebrobk.dk/
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Vi lagde selv nyt tag på terrasseoverdækningen da det efterhånden var temmelig utæt. Vores 

eneste omklædningsrum med bad fik installeret nye blandingsbatterier samt brusere takket 

være Grohne. 

Vi ønsker også at tage et socialt ansvar i klubben og har derfor ansat en fleksjobbere der gør 

rent. 

Atter fik vi etableret streetfodbold i uge 25-30 nede foran beboerhuset under kommunens 

sommerferieaktiviteter og deltagelse var gratis ligesom de tidligere år. 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 fine præmier og kampbolden fik dagens spiller med 

hjem. 

I uge 31 afholdt vi vores helt egen VB 1968 Fodboldskole for tredje gang hvor vi slog 

deltagerrekorden med 68 deltagere. Det er faktisk tiende gang vi afholder fodboldskole da de 

første syv år var i Get2Sport regi. Vi mener, at der er brug for et billigt alternativ til DBU’s 

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. 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. 

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

kæmpestor tak til sponsorerne Villum Fonden, Netto, CC Sportswear og City-Floor. 

1 2 Værebro... 

Bestyrelsens beretning blev gennemgået og enstemmigt godkendt. 

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

6. Det lykkedes at lave et lille overskud på 6.000 kr., hvilket også var på tide. 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 en større forældreinvolvering er også ønskværdig. Vi kan 

glæde os over at mange af vores sponsorer er meget trofaste og det er vi utroligt 

taknemmelige for. Desværre bliver 2021 et meget hårdt år, da medlemstilbagegang i både 

2019 og 2020 har medført at vi skal tilbagebetale medlems-/trænertilskud til kommunen på ca. 

70.000 kr. Vi håber stadigvæk at vi kan fastholde den sociale profil, men et er sikkert: Det 

kræver masser af hårdt arbejde! 

Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt. 

http://www.vaerebrobk.dk/
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7. Frank Ørum er på valg og genopstiller til bestyrelsen. 

Valgt enstemmigt. 

8. Leif Nybo Andersen er på valg og genopstiller til bestyrelsen. 

Valgt enstemmigt. 

9. Arif Asif er på valg og genopstiller ikke. Jan Harpøth Sørensen opstiller til bestyrelsen. 

Valgt enstemmigt. 

10. Valg af to nye suppleanter. Helle Harpøth Sørensen og Anders Sukstorf opstiller som 

suppleanter. 

Valgt enstemmigt. 

11. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Allan Mikkelsen genopstiller som revisor og Birgitta F. 

Nielsen opstiller som revisorsuppleant. 

Valgt enstemmigt. 

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

afholdelse). 

Intet modtaget. 

13. Eventuelt. 

Intet. 

http://www.vaerebrobk.dk/

