Vorup FB Old Boys
Generalforsamling 15. november 2013.
Velkomst
Dagsorden for generalforsamlingen er omdelt på bordene.
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Fra bestyrelsens side har vi forespurgt Palle Svendsen, som erklærede
sig villig til at modtage valg. Er der andre forslag fra forsamlingen? Hvis det ikke er tilfældet, er Palle Svendsen
hermed valgt.
Ledelsen af generalforsamlingen overlades hermed til dirigenten.
FORMANDENS BERETNING.
Formålene med Vorup FB Old Boys af 1952 er, at spille fodbold og deltage i Old Boys turneringer, at kåre årets spiller
og årets leder, samt at støtte VFB´s fodboldafdelinger i det omfang, det er muligt.
1.

Fodboldåret 2013 startede officielt med nytårsappel den 6. januar kl. 10 -omklædt.Der deltog 21 aktive i selve
træningen på kunstgræsbanen og 25 i den efterfølgende spisning.Menuen , forloren skildpadde, fik atter
genvalg. Vintertræningen onsdag kl.19 og søndag kl.10 fortsatte frem til og med søndag den
24.marts.Tilfredsstillende og stabilt fremmøde til specielt søndagstræningen. Onsdagstræningen også
tilfredsstillende, dog med nogle aflysninger.Den af Kim Højlund etablerede SMS-model har fungeret
tilfredsstillende , så forgæves fremmøde har været minimal.-Der er stadig stor interesse og søgning til vort
flotte nye kunstgræsanlæg. Fra 1. april – 1. november har VFB tildelingskompetencen.Pensionistboyserne har
benyttet sig af dette med træning onsdage kl. 10-11 med et meget stabilt fremmøde. I perioden fra 1. november
2013-31. marts 2014 har Randers Kommune tildelingskompetencen. VFB har igen fået tildelt et antal ugentlige
træningstimer, hvoraf vi i Old Boys har fået tildelt træningstid og plads på kunstgræsset hver lørdag kl. 13-14.
Såfremt kunstgræsset ikke er udlejet til andre, kan vi også benytte det søndage fra kl.10-11.30. Onsdage kl. 1921 kan vi ikke anvende kunstgræsbanen, men må vende tilbage til ”hullet” eller grusbanen. På alle 3
træningstidspunkter er vi tildelt omklædningsrum nr. 7. --Generelt har der været et givende samvær både på og
udenfor træningsbanerne. Fodbold er den absolut bedste træningsform!!-PRØV DET, jer der ikke træner!

2.

I turneringsperioden fra april til juli og fra august til 26.september deltog vi med 2 11-mands
turneringshold: I ROB-turneringen deltog vi med 1 hold i C-rækken, også kaldet THOR Classic. Holdet var
sammensat af spillere fra sidste års 2 turneringshold, som jo ikke sidste år kunne gennemføre de 2 turneringer,
de startede op i. Vi deltog også igen i år med et 55-års hold i ØOB-turnering.-ØOB foretager ombrydning af
turneringerne efter sommerferien, hvorimod ROB fastholder helårlige turneringer. 55-års holdet opnåede i
efteråret en placering som nr.7 af 8 hold, 1 v, 2 u, 4 t, 10-17 ,- og ROB-holdet vandt suverænt deres række og
rykkede op i B-rækken, også kaldet Blå Thor-rækken, 20 v, 2 t, 60 p, 119-22. Et stort tillykke til alle jer, der
har deltaget på dette hold,-- og så har I noget til gode,- ikke øretæver men 1 kasse god dansk øl!! Holdlederne
Bruno Kempel, Gert Christensen og Peter Østergård har udført et til tider vanskeligt arbejde meget
tilfredsstillende, hvilket de hermed skal have en stor tak for.

3.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder, 3 med deltagelse af henholdvis
holdlederne, vor web-master Birgitte N. , og senest Hovedformand Finn Christiansen. Vi har desuden været
repræsenteret ved ØOB´s -og ROB´s generalforsamlinger, der blev afholdt den 4. og 7. februar 2013. ØOB´s
blev afholdt på Sabro Kro, og vi var repræsenteret ved Orla, Gert og undertegnede. ROB´s blev afholdt på
Troubadouren, Randers, og her var vi repræsenteret ved Bruno Kempel, John Bak og Kim Højlund.-- ØOB´s
generalforsamling blev afholdt for 50. gang,. 190 hold fra 80 klubber har deltaget i 2012, i alt 2000 kampe!!
Beretning, regnskab og budget 2013 blev godkendt samt genvalg af Bjarne Sund Jacobsen som formand og
Knud Erik Holm som bestyrelsesmedlem.. Holdtilmeldingerne blev gennemgået. Konklusion: En god
generalforsamling under kyndig ledelse af dirigenten Ole Maltesen, AIA.I anledning af 50-års jubilæet blev 1
leder fra hver klub inviteret til landskamp i Parken 11. juni. Fra os deltog Gert Christensen, der berettede om
en god tur, men med et skuffende nederlag på 0-4 til Armenien. ØOB markerede tillige jubilæet med en
reception i Haldum-Hinnerup Hallen lørdag den 28. september kl 15 med finalekampe fra kl. 13. Orla og
undertegnede deltog med en pengegave på kr.500. Årets leder i ØOB blev indført som en
nyskabelse.Vandrepokal, skænket af Århus fodbolddommerklub, uddeles hvert år, første gang i 2013 , til en
leder i ØOB og uddeles i forbindelse med generalforsamlingen i februar måned.Alle medlemmer kan indstille
kandidater , og skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar! Årets leder 2013 blev Børge Steensen,

Langå, og denne kåring var meget populær!-Fra ROB´s generalforsamling refererede Kim og John, at
beretning og regnskab blev godkendt. Kontingent for tilmelding blev som sidste år besluttet til kr. 200.
Forslag om at indgå i et samarbejde med DBU Jylland Region 3- efter information herom af ØOB formand
Bjarne Sunds Jacobsen blev vedtaget, under forudsætning af at et nedsat udvalg kunne godkende en aftale
efterfølgende.Ingen ekstraordinær generalforsamling i den anledning!! General forsamlingen havde i øvrigt et
roligt forløb!
4.

At støtte VFB´s fodboldafdelinger i det omfang, det er muligt, er også et af formålene med vores Old Boys
forening.Vi modtog i foråret en ansøgning fra VFB´s 1. holds-trup om tilskud til 20 Selectfodbolde til en
samlet pris på kr. 6.979, som vi imødekom.-Fra VFB´s U-18 pigefodbold gruppe modtog vi tillige en
ansøgning om tilskud til en nyetableret lektiecafé. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da vi indenfor de
seneste år har ydet et samlet tilskud til denne gruppe på kr. 10.000,-og at andre grupper forventes at ville
ansøge om tilskud! ---Vort håndværkerteam(Orla,Jørgen V.,Karl,Gert M.Jens H., Jørgen Pedersen og Erik
Normann) har også i år været klar og er blevet anvendt til indsatser for VFB. Her bør nævnes: opsætning af
reklameskilte på XL Park, Udført praktisk arbejde ved Hovedforeningens arrangementer-Reparation af stoleOpstilling og borddækning ved Motionsafdelingens arrangementer med op til 200 deltagere.-Godt gået gutter!!

5.

Kvartalsnyt: Det nye kommunikationsblad internt for hele VFB- udkom første gang i begyndelsen af
september 2010.Alle VFB´s afdelinger er involveret i forbindelse med udgivelsen af dette blad, heriblandt
også os i Old Boys. -Vi bidrager bl.a. med et beskedent tilskud til omkostningerne.- 4400 eksemplarer
trykkes,-4000 uddeles til husstande, bladet er lagt ud på nettet.

6.

HJEMMESIDEN: Old Boy´s hjemmesiden har i en periode været meget uaktuel. Bestyrelsen har på møde
24/10 – sammen med vor web-master besluttet, at i fremtiden skulle bestyrelsen fodre hende med aktuelt
materiale om BOYSLIVET-meget gerne med foto´s. Alle enige om, at NU skulle hjemmesiden køre stabilt!! -Prøv at ”gå” ind på den!!

7.

INFO-SPOT PÅ STORSKÆRMEN OG I SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Vorup afd. : Sammen
med mange sponsorer har vi også fået etableret et info-SPOT på XL Park. Tak til Claus Skipper for
assistancen! Forberedelse til etablering af info-SPOT i Spks. Kronjylland i Vorup er i fuld gang. -Indhold: Bliv
medlem i VFB Old Boy´s!!

8.

DELTAGELSE I NET VÆRKSMØDER: VFB Herrefodbold er en dynamisk afd. . En allerede stor
Erhvervsklub af sponsorer har en netværksgruppe etableret med stor succes. 2 medlemmer af bestyrelsen har
været inviteret til 2 arrangementer sammen med øvrige sponsorer. Indholdene på disse møder har været
fantastisk godt tilrettelagt. Det var meget opløftende for vi ”gamle” at være deltagere i!

9.

VFB OLD BOY´S ORGANISATORISKE FREMTID: Efter en henvendelse fra Vorup FB med spørgsmål
om de aktive old boys medlemmer kunne indgå som kommunalt tilskudsberettiget i forbindelse med et
kommunalt forslag om VFB´s overtagelse af nogle arbejdsopgaver, fik VFB følgende besvarelse: VFB Old
Boys er en privat selvstændig forening, der ikke har ret til at benytte kommunale anlæg og lokaler, da vi ikke
er godkendt som folkeoplysende forening. --Muligheder kunne være, at Old Boys bliver godkendt som 1.
folkeoplysende forening, med de krav der dertil hører, eller 2. at vi bliver en del af en eksisterende godkendt
forening som har fodbold-aktiviteter.-Bestyrelsen har på de seneste 2 møder arbejdet med ”sagen”. -En
foreløbig oversigt med sammenstilling af de 2 muligheder som enten selvstændig folkeoplysende forening
eller som selvstændig afdeling i VFB har været i foreløbig behandling på det seneste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen har endnu ikke foretaget en indstilling til løsning i sagen.--Vi påregner at det bliver nødvendigt at
indkalde jer til en ekstraordinær generalforsamling,- idet VFB Old Boys af 1952 som en selvstændig, privat
forening sikkert ikke længere kan eksistere!!!

Afrunding med tak til VFB, OB bestyrelsen for godt samarbejde i 2013. Tak for fremmødet og jeres bevågenhed og
interesse for VFB Old Boys!!--Godt Nytår!! NYTÅRSAPPEL er søndag den
Randers, den 15. november 2013
Per Simonsen.

Når vi kommer ind til spisningen, vil vi som sædvanlig kåre årets leder og årets spiller, men her under
generalforsamlingen vil vi som sædvanlig kåre årets ”boyser”. Det vil ske efter punktet eventuelt.
Kåring af årets boyser: Pokalen gives ikke efter nogle specielle kriterier, men gives til et medlem, som efter
bestyrelsens opfattelse fortjener opmærksomheden. Men først skal vi tage afsked med årets boyser fra sidste år, og det
var som bekendt Lars Poulsen.
Det er i år 28. gang at pokalen uddeles. Bestyrelsen har fundet frem til et medlem, der har deltaget med særligt stort
engagement til træning og i kampe, er meget omgængelig, bruger ikke kræfterne på at snakke og brokke sig. Han er
meget vant til VIND, og jeg er overbevist om, at når forandringens vinde blæser på ham, så bygger han ikke LÆHEGN
, - men VINDMØLLER!! Årets boyser er Erik Miranda!! - Vind ønsker dig god VIND fremover i såvel dit nye
arbejdsliv som i dit familieliv.--Måske skulle du fortsætte med din fodbold træning—ikke i HSV, men i VORUP FB
Old BOYS, for så bliver du ikke for FED!-En smurt-tur fra Hamborg til Vorup kan du vel klare , onsdag, lørdag/søndag
på 1½ time i en God ny bil!!

