
 
 

 

 

Generalforsamling 13. november 2015.   
 

Velkomst og 1 minuts stilhed til ære for William Fahlberg - 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 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. 

 

 

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 2015 startede officielt med nytårsappel den 18. januar kl. 10 -omklædt.Der 

deltog 21 aktive i selve træningen på kunstgræsbanen og 29 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 29.marts.Tilfredsstillende og 

stabilt fremmøde til specielt søndagstræningen. Onsdagstræningen også tilfredsstillende, 

dog med nogle få 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. 

10-11.30 med et meget stabilt fremmøde. I perioden fra 1. november 2015-31. marts 2016 

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  samt søndage 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 -all 

inclusive!!-PRØV DET, jer der ikke træner! 

 

2. I turneringsperioden fra først i april til sidst i  juni og igen fra først i august  til sidst i 

september deltog vi med ialt 3  11-mands turneringshold: I ROB-turneringen deltog vi igen 

med 1  hold  i B-rækken, også kaldet Blå THOR-rækken og med 1 hold i C-rækken, også 

kaldet THOR CLASSIC-rækken . Vi deltog også igen i år med et  55-års hold i ØOB-

turneringen.- For   alle hold var turneringerne helårlige med i alt 22 kampe. 55-års holdet fik 

en placering som nr.10 af 12 hold, score 40-64,  22points. ROB-holdet i B-rækken fik en 

placering som nr 3 af 12 hold, score 72-35, 48. ROB-holdet i C-rækken, vort nye hold, fik 

en overraskende placering som nr. 1 , og sikrede sig dermed oprykning til B-rækken.Det 

skal her nævnes, at i den sidste kamp mod SMIFF ude blev det lidt inde i 1. halvleg opdaget, 

at en af vore spillere ikke var reglementeret påklædt. Kamptrøje og strømper  var ok ,men 

kampshorts-hvor var de? Kun varmeunderbukser fik man øje på!! Så der var stress på før 

Kampen!!  I ønskes hermed hjertelig tillykke med det fine resultat.-Iøvrigt  Tak til alle 



 
 

aktive på holdene for en god indsats og for,at I på værdig måde har repræsenteret VFB-Old 

Boys! Kun 1 rødt kort i 66 kampe!! Holdlederne Bruno Kempel og  Peter Østergård,John 

Bak og Kim Højlund, samt Ole Andersen og  Gert Christensen  har alle 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 6 bestyrelsesmøder, 1 med deltagelse 

af  holdlederne,  og 1 med vor nye webmaster Søren Ejlersen. Formanden har som medlem 

af hovedbestyrelsen deltaget i 9 møder. Vi har desuden været repræsenteret ved ØOB´s -og 

ROB´s generalforsamlinger, der begge blev afholdt den  4. februar 2015. ØOB´s blev 

afholdt på Sabro Kro, og vi var repræsenteret ved  undertegnede og Gert Christensen. 

ROB´s blev afholdt i Hornbæk SF´s klubhus, og her var vi repræsenteret ved  John Bak og 

Kim Højlund.-- ØOB´s generalforsamling blev afholdt for 52. gang,.  Beretning, regnskab 

2014 og budget 2015 blev godkendt. Under formandens beretning blev Orla mindet med 1 

minuts stilhed. Alle ,der var på valg blev genvalgt. Der blev ændret i vedtægterne: 7 mands 

hold ændres til 8 mands-hold. Kampe kan udsættes med et varsel på minimum 10 dage.--2 

nye klubber blev optaget: Kolind/Perstrup ogWalther FC. Der er 71 klubber repræsenteret i 

ØOB. Henry Sørensen, Hadsten, blev kåret som årets leder i ØOB.  Konklusion: En god 

generalforsamling under kyndig ledelse af dirigenten Ole Maltesen, AIA. -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. John Bak blev valgt til 

disciplinærudvalget. Anvendelse af  ”ulovlige” spillere blev debatteret , men ikke løst, men 

klubberne opfordret til skærpet selvdisciplin på dette område. Det blev besluttet, at Vorup 

FB er værter ved generalforsamlingen i februar 2016.  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 og/eller nyanskaffelser.Her i 2015 har vi støttet U-17 fodboldpigerne 

med 1600,-kr til træningstur i Holland. ---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 arrangementer-Reparation og/ eller udskiftning af stolesæder 

på XL-PARK og montering af bander til det store indendørsstævne Spar Kron Cup.  

Opstilling og borddækning ved Motionsforeningens arrangementer med op til 200 deltagere 

m.m. mere. I Påsken blev der begået indbrud i omklædningsbygningen. Flere 

opbevaringsrum blev ramt-også vores bold og- materiale rum. Resultatet var hærværk på 

adgangsdøren og ødelagte hængelåse på skabene samt  cigarkassen tømt, men ikke ødelagt. 

Ingen forsikring kunne dække dette rum, da det altid har været anført som område med 

støvlevask. Karl Å. Friis fra Håndværkerholdet reparerede og malede den skadede dør og 

karm. Mange tak for det!  -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  ! Men økonomien strammer til! Derfor efterspørges  

yderligere sponsorering. Alle VFB´s 4 afdelinger samt de selvstændige VFB-foreninger 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: Vor web-master gennem flere år, Birgitte Nielsen, ønskede i foråret  at 

ophøre med jobbet. Herfra skal der lyde en stor tak til Birgitte for indsatsen igennem årene.  

En ny hjemmeside er med stor hjælp fra vor nye web-master, Søren Ejlersen, blevet 

etableret i maj/juni måned.   Bestyrelsen har  – sammen med vor nye web-master besluttet, 

at i fremtiden skal bestyrelsen fodre  ham 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!! adressen er: www. vorupfb-oldboys.dk      

  

7. DELTAGELSE I NET VÆRKSMØDER: VFB Herrefodbold er en dynamisk afdeling.  

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 2. oktober og 

fik et meget tilfredsstillende forløb med ca. 100 deltagere. 

 

 

Afrunding med tak til hovedbestyrelsen,daglig leder Thomas Råby samt ikke mindst OB-- 

bestyrelsen for godt samarbejde i 2015. Tak for fremmødet og jeres bevågenhed og interesse for 

VFB Old Boys!!--Godt Nytår!! NYTÅRSAPPEL er søndag den 17. januar kl. 10 omklædt.- 

Kunstgræsbanen er reserveret! -Trefoldigt længe leve for Vorup FB! 

 

Randers, den 13. november 2015  

p.b.v. 

 

Per Simonsen. 

 

 

Når vi kommer ind til spisningen, vil vi som sædvanlig kåre årets leder og årets spiller,  og årenes 

ledere vil blive hædret, 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 Kent Møhlenberg   ---Signalementet af årets 

boyser er: Han er 66 år gammel, meget løbestærk, meget høj, har store bevægelse, er vanskelig at 

komme forbi, hopper ikke på mine veludviklede finter, træner flittigt sammen med de øvrige 

veteraner og er fast mand på 55-års holdets stærke midtbane, hvor han tillige er dette maskinrums 

rollemodel. Tillige er han en god og værdsat holdkammerat. Årets ”boyser” er Knud Knudsen.  Han 

er indfødt Vorup FB ér!!--Kom herop!  

 

Det er i år 30. gang at pokalen uddeles.  

 

 


