Vorup FB Old Boys
Generalforsamling 14. november 2014.
Velkomst og 1 minuts stilhed til ære for Orla og Ove. -Få mindeord!
Dagsorden for generalforsamlingen er omdelt på bordene. Er ændret lidt i forhold til det udsendte.
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Fra bestyrelsens side har vi forespurgt Erik
Sveigaard, som erklærede sig villig til at modtage valg. Er der andre forslag fra forsamlingen? Hvis
det ikke er tilfældet, er Erik Sveigaard hermed valgt.
Ledelsen af generalforsamlingen overlades hermed til dirigenten.

BESTYRELSENS 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 2014 startede officielt med nytårsappel den 19. 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 onsdage kl. 10 og
kl.19 og søndag kl.10 fortsatte frem til og med søndag den 3o.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 2014-31. marts 2015 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
onsdag kl.10-11.30 og kl.19-20.30. Såfremt kunstgræsset ikke er udlejet til andre, kan vi
også benytte det søndage fra kl.10-11.30 På alle 3 træningstidspunkter er vi tildelt
omklædningsrum nr. 7. --Generelt har der været et givende samvær både på og udenfor
træningsbanerne. Fodbold i VFB Old Boys er den absolut bedste træningsform -alt
inclusivt!!-PRØV DET, jer der ikke træner!
2. I turneringsperioden fra april til juli og fra august til 24.september deltog vi med 2 11mands turneringshold: I ROB-turneringen deltog vi med 1 hold i B-rækken, også kaldet
Blå THOR . Vi deltog også igen i år med et 55-års hold i ØOB-turneringen.- For begge hold
var turneringerne helårlige-i modsætning til sidste år. 55-års holdet fik en placering som
nr.4 af 9 hold, 10 v, 0 u, 6 t, score 41-24 i 16 kampe ,- og ROB-holdet en placering som nr 4
af 12 hold,12 v,6 u, 4 t, score 66-42 i 22 kampe. Tak for en god indsats! Holdlederne Bruno
Kempel, Gert Christensen og Peter Østergård har udført et godt og måske nok lidt lettere
arbejde end tidligere år, hvilket de hermed skal have en stor tak for.
3. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 7 bestyrelsesmøder, 1 med deltagelse
af holdlederne, og 1 med Hovedformand Finn Christiansen. Vi har desuden været
repræsenteret ved ØOB´s -og ROB´s generalforsamlinger, der blev afholdt den 5. og 6.
februar 2014. ØOB´s blev afholdt på Sabro Kro, og vi var repræsenteret ved undertegnede.
ROB´s blev afholdt på Den Gamle Kro i Hornslet, og her var vi repræsenteret ved John Bak
og Kim Højlund.-- ØOB´s generalforsamling blev afholdt for 51. gang,. 190 hold fra 80
klubber har deltaget i 2013, i alt ca. 2000 kampe!! Beretning, regnskab og budget 2014 blev

godkendt samt valg af Knud Erik Holm som ny formand Konklusion: En god
generalforsamling under kyndig ledelse af dirigenten Ole Maltesen, AIA. Årets leder i ØOB
blev indført som en nyskabelse sidste år . En 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 2014 blev
Orla Nielsen, Vorup FB, 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. På sidste års generalforsamling blev et forslag om at
indgå i et samarbejde med DBU Jylland Region 3- efter information herom af ØOB formand
Bjarne Sunds Jacobsen - vedtaget, under forudsætning af at et nedsat udvalg kunne
godkende en aftale efterfølgende.Ingen ekstraordinær generalforsamling i den
anledning!!Samarbejdet havde forløbet meget tifredsstillende og vil blive videreført.
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 afdeling.Vi har i en del år støttet afdelinger og eller grupper med tilskud til
specielle aktiviteter, men i dette år har vi ikke modtaget ansøgninger. ---Vort
håndværkerteam(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 arrangementerReparation og/ eller udskiftning af stolesæder på XL-PARK-Opstilling og borddækning ved
Motionsafdelingens arrangementer med op til 200 deltagere.-Godt gået gutter!! I er et godt
aktiv for Vorup FB.
5. Kvartalsnyt: Kommunikationsbladet internt for hele VFB- der udkom første gang i
begyndelsen af september 2010 lever godt ! 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 årligt tilskud til omkostningerne.- 4400 eksemplarer trykkes,-4000 uddeles
til husstande i Vorup og Haslund, og bladet er lagt ud på nettet.
6. HJEMMESIDEN: Sidste år i min beretning berettede jeg, at Old Boy´s hjemmesiden var
for uaktuel. Det er den ikke mere! Bestyrelsen har – sammen med vor web-master
besluttet, at i fremtiden skulle bestyrelsen fodre hende med aktuelt materiale om
BOYSLIVET-meget gerne med foto´s. Alle var enige om, at NU skulle hjemmesiden køre
stabilt!! --Prøv at ”gå” ind på den!!
7. DELTAGELSE I NET VÆRKSMØDER: VFB Herrefodbold er en dynamisk afdeling. m
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! Seneste arrangement afholdtes 31. oktober og
fik et meget tilfredsstillende forløb med ca. 100 deltagere.
8. VFB OLD BOY´S ORGANISATORISKE FREMTID som en VFB-afdeling: 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 møder i november og december sidste år arbejdet med ”sagen”. -En
oversigt med sammenstilling af de 2 muligheder som enten selvstændig folkeoplysende
forening eller som selvstændig afdeling i VFB har været til behandling på disse

bestyrelsesmøder. Bestyrelsen besluttede 17. december 2013 (uden at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var tale om opløsning af vores Old Boys
forening) at ansøge Hovedbestyrelsen iVFB om optagelse som afdeling , hvilket man
godkendte samtidig med, at man ønskede os særdeles velkommen ”hjem” pr. mail fra den
30. december 2013.
Afrunding med tak til VFB, OB bestyrelsen for godt samarbejde i 2014. Tak for fremmødet og jeres
bevågenhed og interesse for VFB Old Boys!!--Godt Nytår!! NYTÅRSAPPEL er søndag den 18.
januar kl. 10 omklædt.- Kunst græsbanen reserveres/lejes! -Trefoldigt længe leve for Vorup FB!
Randers, den 14. november 2014
p.b.v.
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”. Tillige skal der uddeles en
vandrepokal som en mindepokal om Orla. 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 Erik Miranda.---Signalementet af årets boyser er:
Han er 51 år gammel, meget hurtig, hans hurtige muskelfibre er uden forudgående opvarmning
meget skrøbelige, han er meget dribleglad (men han er i rivende udvikling som bandespiller) han er
målfarlig og han træner nogenlunde stabilt. Tillige er han også en god holdkammerat. Han spiller
kampe på 55-års holdet, hvor nogle kammerater kalder ham ”Biver” eller Birger, men det hedder
han ikke! --Han hedder Kent Møhlenberg,-og han er indfødt Vorup Fbér!!--Kom herop!
Det er i år 29. gang at pokalen uddeles.

