
Vorup FB Old Boys

VELKOMST.

Mindeord Kaj Sveigaard – Erik Normann – Svend Aage Mortensen – Per Erichsen

Generalforsamling 12. november 2021

Dagsorden og vedtægter 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 ikke det er tilfældet, er 
Palle Svendsen hermed valgt. Ledelsen af generalforsamlingen overlades hermed til dirigenten.

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 støtte VFB`s fodboldafdelinger i det omfang, det er muligt.

1.Fodboldåret 2021 startede ikke som normalt med nytårsappel på grund Corina. så skildpadderne fik lov til
at gå et år mere foråret blev en underlig tid for os alle, men hvor alle respekterede de mange forskellige og 
skiftende restriktioner der kom i løbet af foråret. Vintertræningen gik i gang mandag formiddag kl. 10.00 for
veteranerne, søndag kl. 10.00 og onsdag kl. 19.00 for aktive.  med de restriktioner der var på dette 
tidspunkt med et vist antal spillere på halv bane omklædning hjemmefra osv., efter nogle småfejl kørte det 
bare derudad, alle havde glædet sig til at komme i gang igen og der blev vist detaljer der ikke var set før, 
det var som når køerne kommer ud om foråret- FANTASTISK.  Generalforsamlingerne blev aflyst i både ØOB
og ROB.                                                                                             

Nils Møller valgte at stoppe sit virke som kasserer så Thomas Råby har midlertidigt overtaget dette job, så 
der er stadig styr på økonomien-tak for det Thomas.

Søren Ejlersen har siden 2014 styret vores hjemmeside med kyndig hånd, men udbyderen af hjemmesiden 
blev overtaget af et andet firma så det blev mere besværligt og hjemmesideverdenen er blevet mere 
teknisk krævende så Søren valgte at trække sig ved udgangen af marts måned – vi har rundet Sørens bopæl 
med en lille ting og sagt mange tak for 7 gode år, men jeg syntes lige han skal have en stor hånd.

Ny hjemmeside er under opsejling efter 7 år med den eksisterende hvor vi sammen med Vorup F Bs øvrige 
afdelinger 

2.i turneringsperioden fra først i april til sidst i juni deltog med 3 11 mandshold, efter vores sidste 
generalforsamling i 2019 hvor vi sluttede med 2 11 mands hold og et 7 mandshold kæmpede Falco hårdt 
for at skaffe spillere til et til 11 mandshold – og det lykkedes, flot Falco. I ROB turneringen deltog vi med et 
hold i B- rækken et hold i C- rækken. I ØOB-turneringen deltog vi med et hold i 60års rækken. B holdet har 
spillet mange gode jævnbyrdige kampe, men trak det længste strå sluttede på en første og rykkede op i A-
rækken på grundet de var bedre indbyrdes end Hornslet og Langå – alle 3 hold sluttede med 45 point for 22



kampe. Holdet havde en målscore på + 27.  C-holdet kæmpede bravt hele sæsonen og sluttede med 18 
kampe 39 point og målscore på + 30 på en flot tredje plads.60 årsholdt som kun er halvvejs ligger på en 
første plads 5 point foran nummer 2.    

3. Håndværkerholdet, Jørgen Vedel, Karl Åge Friis, Gert Mikkelsen. Jørgen Pedersen, Åge Lund, Jens Hjølund
Lasse Mikkelsen, Eigil Olsen og Kjeld Hyldgaard lukker ned efter mange år og med mange forskellige 
opgaver - opsætning af reklameskilte, praktisk arbejde ved hovedforeningens arrangementer, reparation og
udskiftning af sæder på XL-park salg af juletræer ved Rema 1000 for herreafdelingen, montering af bander 
til spar kron cup og oldboys egne arrangementer som nytårs appel og generalforsamling og meget meget 
mere  

Et hold som med rigtige Vorup f b drenge som oldboys har været meget stolte af gennem årene, men som 
vi heldigvis stadig har som medlemmer. TUSIND TAK     

                                                 

 4.i klubbladet - første og anden halvleg der udkommer forår og efterår med artikler om hvad der foregår 
både indenfor og udenfor kridtstregerne bliver skrevet og redigeret af Per Simonsen med input fra 
bestyrelsen, er der nogen der har udklip, sjove indslag eller lignende der har med oldboys historie at gøre 
hører vi gerne. Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Per for hans gode arbejde.       

5.  Omklædningsbygningen er ved at blive moderniseret med epoxybelægning på brusegulvene og væggene
nye brusere, nye toiletvægge i 4 af omklædningsrummene de øvrige 8 toiletter bliver nedlagt. Der er lavet 
gennemgang fra gangen i ved omklædningsrummene til tilskuertoiletterne i nordenden hvor der 7 toiletter. 
Der bruger vi noget af vores opsparing ca 68000,- som er oldboys andel, samtidig belaler vi omkring 3000,- 
for special Olympics. 

6. tak til hovedbestyrelsen, kontoret med Thomas Raaby i spidsen samt bestyrelsen for godt samarbejde i 
året der gået. Tak for fremmødet og interesse for Vorup F B’s Old Boys.

Nytårsappel er søndag den.17 januar 2022 kl. 10.00 omklædt. Indbydelser til de aktive udsendes mellem jul 
og nytår.

Trefoldigt længe leve for Vorup F Bs Old Boys    

 

Årets Boyser 2021 Kenneth Andreasen     

Orlas mindepokal 2021 Bruno Kempel



  


