Vorup FB Old Boys
Generalforsamling 09. november 2018.
VELKOMST og Mindeord for Erik Sveigaard med 1 minuts stilhed.

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
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 2018 startede officielt med nytårsappel den 14. januar kl. 10 -omklædt.Der
deltog 20 aktive i selve træningen på kunstgræsbanen og 28 i den efterfølgende
spisning.Menuen , forloren skildpadde fik konkurrence, idet klar suppe med tillbehør også
blev tilbudt. Skildpadden blev en klar vinder.Vintertræningen onsdage kl. 10 og kl.19 og
søndag kl.10 fortsatte frem til og med onsdag den 28. marts med tilfredsstillende og
nogenlunde stabilt fremmøde. Veteranerne træner også i turneringsperioden og holder kun
pause i juli måned!! 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! Vi trænede allerede fra i onsdags!
2. I turneringsperioden fra først i april til sidst i juni deltog vi med ialt 2 11-mands
turneringshold. I ROB-turneringen, som følger kalenderåret, deltog vi med 1 hold i Brækken, også kaldet Blå THOR-rækken. I ØOBs turneringer deltog vi med 1 55-års hold.
Disse 2 turneringsholds præstationer i dette forår har tidligere været bedre. På 55-års holdet
begynder aldersforskellen til vore modstandere at være synlig. De fleste spillere kæmper
godt, men det er jo ikke tilstrækkeligt, når modstanderne er meget yngre og hurtigere i
tanker og handlinger. I Turneringen 2017/18,der blev afsluttet i juni opnåede holdet en
placering som nr. 9 af 10 hold, 18 kampe, 15 points, score 16 mål for og 45 imod . I den
nye turnering 2018/19 1.del, der sluttede sidst i september, er holdet atter placeret som nr. 9
af 10 hold(Freja er erstattet af TST pga alder tilmeldt 60-års rækken). Efter 8 kampe 4 points
(1vundet ,1uafgjort, 6 tabte, score 3-21). Uden Claus Skipper var det gået helt galt. Super
godt er det sociale klima i truppen! Holdets sæsonafslutning på"KROEN" nærmer sig
verdensklasse. ROB holdet har præsteret godt, når det var nødvendigt for at undgå såvel
oprykning som nedrykning. Holdet har opnået en placering som nr 8 af 12 hold. Efter 22
kampe, hvoraf 2 er tabte på "skrivebordet", opnåede holdet 29 points(8 vundet, 5 uafgjorte,
9tabte,score 37-35). Holdets sæsonafslutning foregik på Ulvehøj ved
OKTOBERFESTEN(Herrefodbold) med en godt socialt klima.-- Tak til alle aktive på
holdene for en god indsats og for,at I på værdig måde har repræsenteret VFB-Old Boys!
Holdlederne Bruno Kempel og Peter Østergård, samt Ole Andersen og Gert Christensen
har alle udført et godt arbejde, hvilket de hermed skal have en stor tak for.
3. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder, 1 med deltagelse
af holdlederne. Formanden har som medlem af hovedbestyrelsen deltaget i yderligere 9
møder. Persondataforordning. Selvom vi er en afdeling af Vorup FB har vi på grund af

egen opbevaring af persondata og regnskab været nødt til at udforme Politik om oplysning
om persondata til vore medlemmer. Vi har beskrevet vores retningslinjer for behandling
af personoplysninger. Vi har beskrevet: Hvilke personoplysninger,der indsamles--Hvor
længe vi opbevarer disse-Hvad vi anvender disse til--Retten til indsigt--Retten til
berigtigelse--Retten til sletning--Beskyttelse--Ændringer i behandlingen--og Kontakt.
Vi har været repræsenteret ved ØOB´s -og ROB´s generalforsamlinger, der begge blev
afholdt i februar . ØOB´s blev afholdt på Sabro Kro 6/2 , og vi var repræsenteret ved
undertegnede og Gert Christensen. ROB´s blev afholdt på Ulvehøj 6/2, og her var vi
repræsenteret ved John Bak og Kim Højlund.-- ØOB´s generalforsamling blev afholdt for
55. gang,. Beretning, regnskab 2017 og budget 2018 blev godkendt. Alle ,der var på valg
blev genvalgt. Stadigvæk fint samarbejde med DBU Jylland--- og de gule ærter var gode!! Fra ROB´s generalforsamling refererede Kim og John, at beretningen og regnskab blev
godkendt. Kontingent for tilmelding blev som sidste år besluttet til kr. 200 pr. hold. Thor er
igen sponsor, såfremt der drikkes Thor øl på generalforsamlingen og sponsor for
turneringen er desuden Gas og Vandmesteren v/ Thomas Rønnow, Hørning.. 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 2018 har vi modtaget 2 ansøgninger fra
Herrefodbold (ungdom og senior) og fra Hovedformanden om støtte til henholdsvis en
presset økonomi og et projekt, der indeholder: Indløbssang-Målsang-Slagsangen med
"boyser"som kor,-2-3 gamle slagsange indspillet-slagsangen kun som instrumentalindspilning i studio samt 50 CDére og alle sangene digitalt. Bestyrelsen valgte at give
Herrefodbold et tilskud på kr.8000. ---Vort håndværkerhold(Jørgen V.,Karl,Gert M.Jens
H., Jørgen Pedersen, Erik Normann, Lasse Mikkelsen, Åge Lund ,Eigil Olsen og Keld
Hyldgård) 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 XLPARK, salg af juletræer ved Rema 1000 for Herrefodbold -afdelingen, asistance ved teltet i
Randersugen og montering af bander til det store indendørsstævne Spar Kron Cup.
Opstilling og borddækning ved Motionsforeningens arrangementer og ved vores
nytårsappel og generalforsamling. Montering af telt ved fodboldvennernes Sct.Hans
arrangement ved Vorup Dam. Oprydning og bortskaffelse af affald ved arrangementer i
klubhuset. 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 ikke længere ! Økonomien har strammet meget til!
Derfor har man forsøgt at få flere annonceringer. Alle VFB´s 4 afdelinger samt de
selvstændige VFB-foreninger har været involveret i forbindelse med udgivelsen af dette
blad, heriblandt også os i Old Boys. - Bladet var sikret udgivelse til og med december 2017.
Kommunikationsbladet er her i efteråret genopstået i en ændret udgave med nyt navn:
VFB'eren og udkommer 2 gange om året: 1. halvleg i marts og 2. halvleg i september.
Økonomi halveret. Redaktion er etableret: Thomas, Torben og Per
6. HJEMMESIDEN: . Vores hjemmeside har nu eksisteret i 3½ år med vores særdeles
dygtige web-master Søren Ejlersen.På hjemmesiden kan man orientere sig om det aktuelle
Boysliv i vores afdeling. Nyhedsbreve, Referater af bestyrelsesmøder,turneringsplaner og
stillinger for vore turneringshold, samt se billedserier. --Prøv at ”gå” ind på den!! adressen
er: 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 bestyrelsent har været inviteret til oktoberarrangementet her i år. Spisning,

orientering og underholdning bød aftenen på sammen med øvrige sponsorer.

Afrunding med tak til hovedbestyrelsen,daglig leder Thomas Råby, Webmaster Søren Eilersen samt
ikke mindst OB-- bestyrelsen for godt samarbejde med god arbejdsfordeling af opgaverne i 2018.
Tak for fremmødet og jeres bevågenhed og interesse for VFB Old Boys!!-NYTÅRSAPPEL er
søndag den 13. januar 2019 kl. 10 omklædt.- Kunstgræsbanen er reserveret! - Indbydelser til de
aktive udsendes mellem jul og nytår. Trefoldigt længe leve for Vorup FB Old Boys.
Randers, den 09. november 2018
p.b.v.
Per Simonsen.

Når vi kommer ind til spisningen, vil vi som sædvanlig kåre årets leder og årets spiller. 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 Kim KC ---Signalementet af årets boyser er: Han
er 58 år gammel nu. Meget trofast spiller til kampe og vintertræning. Han viser begejstring i spillet
og er pågående, agressiv og koncentreret. Han er lidt typen på en "skrællemand" når han er i
nærkamp både ved jorden og i luften. Han er tillige rimelig hurtig på fødderne. Han er ikke den
fødte teknikker, men han kan så meget andet! Han er en rigtig god holdkammerat. Han hører ikke til
dem, der råber højest, selvom han har været matchwinner med et fremragende hovedstød i dette
efterår mod Kristrup!! ÅRETS BOYSER er Ole "TAXA" Nielsen .
Det er i år 33. gang at pokalen uddeles.

