Fortid · nutid · Fremtid
FOrTid
Det skete efter VFBéren 2. halvleg 2018 udkom:
• at vore 2 turneringshold ultimo september afsluttede efterårets kampe med
nogenlunde tilfredsstillende resultater
• at vi 9. november afholdt den årlige ordinære generalforsamling, atter med
meget tilfredsstillende fremmøde.
• at vintertræningen herefter blev startet
• at NYTÅRSAPPEL blev afholdt søndag den 13. januar med tilfredsstillende
aktiviteter og fremmøde
• at bestyrelsen har været repræsenteret ved både ØOB’s og ROB’s generalforsamlinger i februar måned
• at en leder fra VFB Old Boys blev kåret som ÅRETS LEDER i ØOB, der
organiserer turneringer for Old Boys klubber i Østjylland med deltagelse
af p.t. 182 hold. - TEKST og BILLEDER fra ovennævnte kan findes på
vores hjemmeside: www.vorupfb-oldboys.dk

nUTid
• at vi sammen med holdlederne afholder bestyrelsesmøde den 12.
marts
• at forberedelserne til 2019 turneringen i ROB og 2. halvdel af ØOB turneringen
2018/19 pågår
• at turneringsplanerne kan findes på vores hjemmeside:
www.vorupfb-oldboys.dk

FrEmTid
• at deltage i og/eller følge med i turneringskampene i ØOB og ROB, samt måske
et 7-mands hold i DBU Østjylland
• at fortsætte med veterantræning hver onsdag kl.10 - 11.15 indtil den 1. juli.

KÅring
Jørgen Vedel fik overrakt beviset som ÅRETS LEDER 2018 i ØOB ved en
sammenkomst på Sabro Kro den 5. februar 2019.

Per Simonsen
Formand Old Boys

Vi modtager gerne nye medlemmer - er du interesseret, kan du henvende dig til:
per Simonsen, tlf. 27 27 95 55, mail: simonsenbp@gmail.com
nils møller, kasserer, tlf. 61 78 12 15, mail: nielsbach@nielsbach.dk
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