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Generalforsamling 18. november 2022

Dagsorden og vedtægter er omdelt på bordene.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Fra bestyrelsens side har vi forespurgt Palle 
Svendsen, som er villig til at modtage valg er der andre forslag fra forsamlingen? Hvis det ikke er 
tilfældet, er Palle Svendsen valgt. Ledelsen af generalforsamlingen overlades hermed til 
dirigenten. 

Formålene med Vorup FB Old Boys 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.

Fodboldåret 2022 startede med nytårsappel den 23. januar kl. 10 -omklædt. Der deltog 24 aktive i 
selve træningen på banen og 29 i den efterfølgende spisning, hvor der traditionen tro serveres 
forloren skildpadde og klar suppe, som er kommet på menuen af hensyn til vores unge spillere. 
Vintertræningen på kunststofbanen var for Veteranerne mandag kl. 10.00 og for aktive boys´er var
træningstiderne onsdag kl.19.00, hvor der var stort fremmøde og søndage kl. 10.00, hvor det 
halter lidt grundet træningen mandag formiddag. Old Boys træningen sluttede sidst i marts da 
turneringerne starter først i april. Generalforsamlingen i ROB blev aflyst, men på Sabro Kro blev 
den holdt for Øst Jysk Old Boys, hvor vi var repræsenteret af Kim Højlund og John Bak. Der blev til 
de 90 fremmødte (120 tilmeldte) bla. andet informeret om en 60 års fest i 2023 og at der var 
uddelt en del bøder til hold, der ikke var mødt op til nogle af de tre sidste kampe. Aftenens største 
overraskelses for nogen var menuen - Flæskesteg med sprøde svær, øl og snaps, efter måske 60 år 
med gule ærter. Men som Kim og John sagde, man kan sagtens drikke snaps til flæskesteg.       

I turneringsperioden fra først i april til sidst i juni deltog vi i alt med 3 11 mands turneringshold.       
I ROB-turneringen, som følger kalenderåret, deltog vi med et nyoprykket hold i A-rækken i ROB, et 
hold i C-rækken også i ROB og et 60 års hold i Øst Jysk Oldboys. A holdet, det daværende B række 
hold, som efter en flot sæson 2021 skulle vise, de kunne og ville være med i A rækken. Det viste 



sig, da resultaterne udeblev, at blev det sværere og sværere at skaffe spillere nok. Samtidig 
stoppede holdlederen på grund af stort arbejdspres på jobbet. Det gjorde ikke situationen 
nemmere; men et par spillere gik sammen om at køre holdet videre de sidste fire kampe; men for 
mange billige afbud gjorde det svært og man måtte give op og trække holdet, da efteråret 
startede. C holdet, som er kendt for at spille med høj intensitet med lidt gule og rødt kort fik en 
kamp stoppet, som vi vandt efter medhold fra dommeren.                                                                        

 C holdet måtte også skifte holdleder, da Falko ikke kunne afse tid længere. Jobbet blev overtaget 
af Juliuz, som førte dem til en flot anden plads med 20 kampe, 39 point og en plus målscore på 35.

Holdet rykkede op i B rækken efter en flot sæson -TILLYKKE TIL C HOLDET.                                             

60 års holdets turnering i Øst Jysk Old Boys, som ikke følger kalenderåret; men fra midt august til 
og med juni sluttede med et flot savnet resultat efter nogle svære år med lidt for store nederlag. 
Vi har fået nye spillere og Vorup FB-spillere fra ROB holdet, som alle er faldet godt på holdet. Det 
resulterede i en første plads, 5 point til nummer to. På grund af vi blev kredsvinder i den nordlige 
del af Østjylland, skulle vi møde kredsvinderen fra syd kredsen, som blev V R I. Kampen blev spillet 
en dejlig sommeraften på Hinnerup stadion, der blev god fodbold fra begge sider i en kamp hvor vi
kunne have drillet lidt; men som V R I vandt fortjent. Efter en pølse og en øl kunne holdet tage på 
en velfortjent ferie med lidt løb og selvtræning, så de var klar til efteråret. Starten af den nye 
sæson, hvor vi ligger midt i rækken, har dog har drillet lidt med for mange skader; men i forhold til 
tidligere et rigtig godt fodboldsår; men inden holdet rigtig kan holde juleferie, skal det lige rundes 
af med en sæsonafslutning på Skansekroen, hvor der er garanti hyggeligt samvær.

   

Veteranholdet træner normalt om mandagen; men har været ændret til onsdag af hensyn til dem 
der spiller turneringskampe mandag aften. Efter sæsonen er slut, træner de igen om mandagen. 
Veterantræningen er en fantastisk opfindelse med spillere fra flere forskellige klubber og en alder i
øjeblikket mellem 65 til 80 år, der er højt humør og der kommer driblinger, tæmninger, finter, 
målmandsredninger, langskud, kommentarer og ikke mindst undskyldninger, som aldrig hverken 
er set eller hørt før. Så er der et af dagens højdepunkter, TREDJE HALVEG, hvor snakken går lidt 
om træningen og alt mulig løst og fast fra hverdagen, selvfølgelig med en kold THOR. FANTASTISK!

Vi er stolte over at være en del af vores omklædningsbygning, som efter 50 år er blevet renoveret 
med nyt indgangsparti, lofter, nymalede vægge, nye toiletter, folierede døre og nye brusere.

Hjemmesiden er nu i ny udgave, hvor især vores egen afdeling med formanden i spidsen ikke er 
for flinke med nye indslag, håber vi alle kan hjælpes ad 2023.VFB`eren, som udkommer 2 gange 
årlig, er der derimod nogle fine indslag om hvad der foregår i afdelingen. Tak for det Per Simonsen.



Afrunding med tak til hovedbestyrelsen, kontoret med Thomas Raaby i spidsen og Old Boys 
bestyrelsen for samarbejde i 2022.Tak til jer alle for fremmødet, dejlig at se jer, der ikke kommer 
så tit mere; men stadig har interesse for Vorup FB Old Boys. 

Nytårsappel 22 januar 2023 kl.10.00 omklædt. Indbydelser til de aktive udsendes mellem jul og 
nytår. 

Trefoldig længe leve for Vorup FB Old Boys.                                                     

                

 


