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Og der skovles ind, efter en lang træningsdag i Birkerød!
Læs mere om træningslejren i næste nummer af VBK-nyt.

Torsdag den 2. september 2004
kl. 18.00 i Hyltebjerg Hallen

Hermed indbydes der til hyggeaften for klubbens 
medlemmer samt påhæng.

Aftenen starter med vinsmagningen hvortil Oles 
hjemmebagte brød vil blive serveret. Vinene kommer fra Australien. 

Der sluttes af med en dejlig middag, som Ole vil stå for. 

Hele dette udsøgte arrangement koster 150 kr. pr. person. 

Se også VBK´s hjemmeside www.vbk.dk

Tilmelding kan se til Karin Schultz på tlf. 38 74 61 85 eller 
E-mail: karin.schultz@get2net.dk

SU. senest d. 24. august. Tilmelding er bindende.

Der vil også komme tilmeldingslister op i 
Hyltebjerg Hallen i starten af august. 

Mange hilsner Karin Schultz

Vinsmagning i VBK
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Senior-trænere 
A-trup 
Johnny Pedersen 
Tlf. 20 12 82 93 
 
B- og C-trup 
Thomas Rønn 
Tlf. 20 66 75 94 
 
D-trup 
Diverse gæste-trænere. 
 
 

Ungdoms-trænere 
Henrik Pøhler 
Tlf. 38 19 32 12 
 
Dave Crossey 
Tlf. 24 21 38 90 
 
Stine Nørgaard 
Tlf. 38 74 02 46 
 
Hjælpetrænere: 
Kenneth Simonsen, Tlf. 38 71 70 74 
 
 

Åbne turneringer 
Kenneth Jørgensen 
Tlf. 36 44 86 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spillesteder 
Hyltebjerghallen 
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Grøndal Centret 
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Tlf. 38 34 11 09 
 

VBK-Nyt fakta 
VBK-Nyt udgives af 
Vanløse Badminton Klub 
Ansvarshavende red. Peter Vestergaard 
 
Redaktion 
Kirsten Hansen 
Vanløse Allé 24, st.tv 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 79 45 53 
E-mail: kih@idenyt.dk 
 
VBK-Nyt udsendes til alle medlemmer af 
VBK. 
Adresseændringer meddeles til  
Vanløse Badminton Klub 
Hyltebjerghallen 
Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse 
 
Næste deadline: 22. oktober 2004 
 
VBK-Nyt sponseres af: 

Kajs Foto og Atelier 
Ålekistevej 42 
2720 Vanløse 
 
Aftalen indebærer, at alt billedmateriale til 
VBK-Nyt fremkaldes gratis. 

VBK-Nyt august 2004   

VBKs bestyrelse 
 
Formand, Peter Vestergaard 
C.F. Richsvej 69 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 33 21 78 20 – 24 69 17 23 
E-mail: formand@vbk.dk 
 
Næstformand, Kim Hansen 
Frederikssundsvej 281, 3. th. 
2700 Brønshøj 
Tlf. 38 79 18 17 
E-mail: kiha@badminton.dk 
 
Kasserer, Christina Høyer 
C.F. Richsvej 69 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 33 21 78 20 
E-mail: kasserer@vbk.dk 
 
Sekretær, Pia D. Gluud 
Hyldtoftevej 10, 2730 Herlev 
Tlf. 44 53 16 15 
E-mail: vbk@vbk.dk 
 
Motionistrepræsentant 
Jørn Pedersen 
Veras Allé 25, 2. tv., 2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 25 14 
E-mail: motionist@vbk.dk 
 
Spilleudvalgsformand (SSU) 
Henrik Pøhler 
Genforeningspladsen 49, 2. tv. 
2720 Vanløse, Tlf. 38 19 32 12 
E-mail: ssu-formand@vbk.dk 
 
Ungdomsformand (USU) 
Henrik Pøhler 
Genforeningspladsen 49, 2. tv. 
2720 Vanløse, Tlf. 38 19 32 12 
E-mail: usu-formand@vbk.dk 

Veteranrepræsentant, Mogens Jeppesen 
Linde Allé 57, 2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 59 50 
E-mail: veteran@vbk.dk 
 
Suppleant, Pia Madsen 
Herlufsholmsvej 15, 2720 Vanløse 
Tlf. 26 60 77 59 
E-mail: pia_s_madsen@hotmail.com 
 
Suppleant, Søren Lisberg 
Hvidbjergvej 3, 2. th. 2720 Vanløse 
Tlf. 38 79 55 35 
E-mail: s_lisberg@get2net.dk 
 

SU 
Henrik Pøhler,Genforeningspladsen 49, 2. 
tv. 2720 Vanløse, Tlf. 38 19 32 12 
 
Pia Madsen, Herlufsholmsvej 15 
2720 Vanløse, Tlf. 26 60 77 59 

Jan Høier, Arnesvej 2  
2700 Brønshøj, Tlf. 38 80 29 39 

Lasse Byrdal, Tyborøn Allé 8A 
2720 Vanløse, Tlf. 38 74 84 92 

Flemming Larsen, Horsevænget 86  
2610 Rødovre, Tlf. 26 81 69 22 
 
Bent Nielsen, Hostrupvej 21A  
2720 Vanløse, Tlf. 38 71 67 75 
 

Festudvalg 
Pia Madsen, Tlf. 26 60 77 59 
Kenneth Simonsen, Tlf. 28 76 35 01 
Charlotte Tolstrup, Tlf. 24 62 09 92 
Pia Nicolaisen, Tlf. 22 30 66 00  
 

Redaktør VBK-Nyt 
Kirsten Hansen,Vanløse Allé 24, st.tv 
2720 Vanløse, Tlf. 38 79 45 53 
E-mail: kih@idenyt.dk 
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I sommerpausen er det lykkedes at
finde en ny træner til A-truppen:
Johnny Pedersen. Johnny skal træne
A-truppen mandag og onsdag, samt
coache til holdkampe.

Timefordelingen til denne sæson
viste sig at blive en lige så stor gyser
som jeg havde frygtet. De øvrige bru-
gere at Hyltebjerg hallen  og GC, ud-
viste en meget offensiv strategi, og øn-
skede et hav af nye timer. Sammenhold
med KI's nye regler for timefordeling,
frygtede jeg at vi ville komme til at af-
give nogle at vores faste træningstider.

Kun på grund af Kim H's vedhol-
dende dialog med KI er det endnu en
gang lykkedes os at bibeholde vores
træningstimer.

På grund af ovenstående vil jeg
gerne opfordre alle medlemmer til at
møde op på jeres træningstime og del-
tag i en omgang hyggelig fjerbold.

Rigtig god sæson......
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Velkommen til
sæson 04/05

Leder af formand
Peter Vestergaard

Jeg håber at I alle har haft en rigtig god
sommerferie.

Så er vi startet på den nye sæson,
hvilket vil sige at det er tid til at
komme ind i og få brugt noget energi.
I løbet af sommeren er der kommet
både ud- og indmeldelser, så tag ned i
hallen og byd velkommen til de nye
VBK'ere.

I den nye sæson vil jeg og den øvrige
bestyrelse primært arbejde med føl-
gende opgaver:

❏Sikre en god kommunikation til
klubbens medlemmer.

❏Sikre fuld bookning af alle trupper.
❏Styrke det sociale liv i klubben.
❏Sammensætte et nyt sponsorudvalg.
❏Udgive VBKs målsætning (hænge-

parti fra sidste sæson).

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 22. okt.

SÆSONPLAN FOR VBK SÆSONEN 2004-2005

Restanceregler
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Som økonomisk ansvarlig for klubben
er jeg meget interesseret i at vi holder
en sund økonomi i VBK, hermed me-
nes en økonomi som ”går i nul”.

En sund økonomi kan grundlægges
af 1) lave omkostninger og/eller 2) høje
indtægter. Med dette års budget mener
jeg at det er skåret ind til benet mht.
omkostninger, så jeg er meget interes-
seret i at forhøje indtægterne. Det før-
ste skridt er allerede taget med den på
Generalforsamlingen godkendte kon-
tingentstigning. Men kontingent stig-
ninger er ikke håndtag der skal bruges
unødigt, så det vil jeg meget gerne
efterlade i den nuværende stilling.

Hvordan er det så muligt at påvirke
indtægterne?? Et svar kunne være
sponsorer eller samarbejdspartnere,
som via midler enten i form af penge
eller tid, kan være med til at holde en
sund økonomi i VBK.

På nuværende tidspunkt har VBK
fire sponsorer:
Toyota, Mik M / Din Tøjmand,
Nordea og Bech Poulsen Malerfirma

De fire firmaer giver klubben en rigtig
god økonomisk støtte.

Men kan det virkeligt passe at det i
en bydel som Vanløse ikke er muligt at
findes flere firmaer som kunne se en
fordel i at støtte en badmintonklub,
som påtager sig et socialt ansvar i form
af udviklingen af vores store ung-
domsafdeling (pt. 100-120 unge med-
lemmer) samt er et socialt samlings-
punkt for klubbens store veteran og
motionist afdelinger (pt. ca. 200
”modne medlemmer”.

Samlet set kan VBK tilbyde et kunde
potentiale på omkring 1000 personer
(medlemmer + børn + ægtefælder +
forældre).

Jeg er derfor på udkik efter medlem-
mer, forældre eller ægtefælder der
kunne tænke sig at være med til at
danne et sponsorudvalg, som kan være
med til at fastholde VBK som en god
badmintonklub med en sund økonomi. 

Kontakt venligst Peter på tlf.: 33 21
78 20. Mail: formand@vbk.dk
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Sponsorudvalg

Bestyrelsen har i løbet af sommeren ar-
bejdet på, at tage en nyt medlems- og
regnskabssystem i brug. Det nye sy-
stem, Foreningspakken, er udviklet af
DIF (Dansk Idrætsforbund), og er spe-
cielt rettet mod foreninger. Efter skiftet

til det nye system, kan vi nu sende gi-
rokort ud via PBS, og vores medlem-
mer har som noget nyt, fået mulighed
for at tilmelde sig til betalingsservice.

Kassereren. Mail: Kasserer@vbk.dk

Nyt Regnskabssystem

SÆSONPLAN FOR VBK SÆSONEN 2004-2005

fortsættes næste side...



Nr. 1/2004 524 Nr. 1/2004

NYT FRA BESTYRELSEN

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Med KI's nye regler kræves min. 14
deltagere på en træningstime, hvis
dette ikke er tilfældet tilskrives VBK
en misligholdelse. 3 misligholdelser
på en sæson medfører med stor sand-
synlighed et tab af træningstimen.

Jf. Lederen udviser flere af de øvrige
brugere af ”vores” haller interesse for

vores træningstimer, specielt fredag
aften og lørdag formiddag.

Jeg vil derfor specielt sende en op-
fordring til de spillere der træner fre-
dag aften kl. 17-20 og lørdag formid-
dag kl. 7-12 om at udnytte  disse timer
fuld ud. 

Træningstimer

Næste sæson starter op igen i uge 35,
dvs. 25.-26.-27. august. Alle spillere
vil modtage brev i starten af august
vedrørende træningstid- og sted. Som
udgangspunkt får alle den samme træ-
ningstid som denne sæson. Erfaringen
viser dog, at der som regel sker juste-
ringer pga. børnenes skoleskemaer -
men det finder vi ud af i august. Dog
vil fredagsholdet kl. 13-14 med sik-
kerhed blive fordelt på de øvrige trup-
per, da den har status som begynder-
time for de yngste. Der vil ved
placeringerne blive taget hensyn til
det spillemæssige niveau og børnenes
venskaber så de også næste år spiller
sammen med nogen de kender.

Ønsker man ikke medlemskab til
næste år skal dette meddeles skriftligt
til klubbens kasserer eller til under-

tegnede via mail på:
usu-formand@vbk.dk. Da vi har ca.
50 børn på venteliste vil det være en
stor hjælp til planlægningen af den
kommende sæson, at vi hurtigt ved
hvor mange spillere vi kan tage ind.

Henrik Pøhler

Sæsonstart for ungdom i august
... riffelskydning 
på Amager ...

... Kim stiller skarpt ...

... afslapning og 
øldrikning i
Grøndalsparken ...

... solskinshygge på
kanalrundfart ...

... pølser og grøn soda-
vand på Kgs. Nytorv ...

Bestyrelsesfest 2004
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Deltagere: 28 deltagere (ved general-
forsamlingens start).

Referent: Kim Hansen

Dagsorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent.
Pkt. 2: Formandens beretning
Pkt. 3:
a) Spilleudvalgsformandens beretning
b) Ungdomsformandens beretning.
Pkt. 4: Fremlæggelse af
a) Revideret regnskab for 2003
b) Budget for 2004
Pkt. 5:
Behandling af indkommende forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til æn-
dring af kontingent
Pkt. 6: Valg af
a) Formand (lige årstal): Peter Vester-

gaard modtager genvalg. 
b) Kasserer (ulige årstal): Karin

Schultz ønsker ikke at fortsætte pe-
rioden ud.

c) SSU-formand (lige årstal): Janne
Simonsen ønsker ikke at modtage
genvalg.

d) USU-formand (ulige årstal): Henrik
Pøhler fortsætter perioden ud.

e) Bestyrelsesmedlemmer: (2 medlem-
mer lige årstal, 2 medlemmer ulige
årstal): Jørn Pedersen og Mogens

Jeppesen modtager genvalg). Pia
Danstrup Gluud og Kim Hansen
fortsætter perioden ud. 2 supplean-
ter til bestyrelsen (for 1 år ad gan-
gen): Bestyrelsen foreslår Pia Mad-
sen og Søren Lisberg.

f) Mindst 3 medlemmer til spilleudval-
get for ét år ad gangen).

g) 2 revisorer (én lige årstal, én ulige
årstal): Dorthe Søegaard Christian-
sen modtager genvalg. Tim Kohring
fortsætter perioden ud.

h) 4 medlemmer til festudvalget for ét
år ad gangen. Heraf ét bestyrelses-
medlem.

Pkt. 7: Eventuelt

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Formand Peter Vestergaard bød vel-
kommen til generalforsamlingen, og
foreslog Michel Karlsson som dirigent.

Michel blev valgt med klapsalver, og
han konstaterede at generalforsam-
lingen var lovlig indkaldt.

Pkt. 2: Formandens beretning

Referat fra VBK’s Ordinære 
Generalforsamling Lørdag den 20. marts 2004 Inden vi sagde farvel til hinanden og

goddag til sommeren 2004, skulle vi
have hædret de spillere på holdene,
der havde gjort en ekstra god indsats
i forhold til holdkamp og træning.

De udvalgte blev:
1. holdet: Christina Høier
2.holdet: Anders Jørgensen
3.holdet: Henrik Olsen
4.holdet: Torben Lavsten
5.holdet: Flemming Larsen
6.holdet: Jarl Karlsson
7.holdet: Ikke uddelt

Tillykke med pokalerne
S.U.

Fiduspokaler 2004 VBK

25 års
nål

Jane  1. september 73

Hans  1. september 73

Kit     21. marts 75

Steen  21. marts 75
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Formandens beretning. (se bilag 1).
Dirigenten konstaterede, at der ikke

var bemærkninger til beretningen, som
dermed blev godkendt.

Pkt. 3:
a) Spilleudvalgsformandens beretning
”Nu er en sæson endnu over, og ud over
ét par enkelte holdkampe der mangler
at blive spillet er der kun klubmester-
skabet der mangler at blive afholdt. 

Det har været en rimelig god sæson
med nogle gode resultater. 

- 1. Vet. Er rykket op efter suverænt at
have ligget i toppen i puljen gennem
hele sæsonen. 

- 2. Vet. Ligger jævnt i den øvre midte.

- + 50 fik gjort det så godt, at de også
blev nr. 1 i puljen og rykker op.

- 1. holdet kom i oprykningsspillet til 3
div. men kunne desværre ikke i år
komme en serie højere op. (hvilket
måske også er meget godt for økono-
mien).

- 2. holdet kom også i oprykningsspil,
men de bliver endnu en sæson i kbh.-
serien.

- 3. holdet ligger jævnt i midten, men
kan med endnu en holdkamp nå at
rykke op som 2'er.

- 4. holdet rykker op som 2'er så det til
næste sæson bliver i serie 5. de skal
spille.

- 5. holdet ligger over lige over midten
i puljen, og bliver der i deres pulje.

- 6. holdet mangler en holdkamp
endnu, men ligger som 2'er og skulle
gerne rykker op.

Den lokale maler
Tilbud gives uforbindende

Engros salg - Malervarer
Også salg til private

Ålekistevej 169 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 50 70 · Fax 38 71 26 17

hele sæsonen tror jeg ikke at du har
haft de samme makkere, du spiller alli-
gevel uden brok (jeg kan sagtens pege
på flere der ville brokke sig). Du er guf
for enhver holdleder. Troligt har du
stillet op og gennemført holdkampe vel
viden at du bag efter, pga. slidtage i
leddene, har haft store smerter og som
følge deraf måttet melde fra til den

efterfølgende mandagstræning.  Du
har ikke bare ofret dig for at opnå 500
kamps jubilæum (se hjemmesiden)
som du står over for i nær fremtid, men
også fordi du elsker spillet. Jeg/vi hå-
ber at dine nye behandlinger, som du er
i gang med, hjælper dig så vi ser dig
frisk i den nye sæson.

Mogens

NYT FRA VETERANAFDELINGENNYT FRA VETERANAFDELINGEN

Inden sæsonen stoppede før sommer-
ferien, blev det årlige klubmesterskab
afholdt. Der var ikke så mange kampe
som de tidligere år, men der blev kæm-
pet til sidste boldt. 

Mestrene som kan glæde sig over de-
res titeler i den nye sæson er:

Meterrækken: 
Herresingle:
1. Henrik Pøhler
2. Michel Karlsson
3. Peter Vestergård
3. Tom Larsen
Damesingle:
1. Stine Nørgaard
Mixdouble:
1. Christina Høyer/ Peter Vestergård
2. Stine Nørgaard/ Tomas Klement
Herredouble:
1. Henrik Pøhler/ Tomas Klement
2. Michel Karlsson/ Peter Vestergård
Damedouble:
1. Lea Heyden/ Stine Nørgaard
2. Christina Høyer/ Rikke Siggård

A-rækken:
Herresingle:
1. Kenneth Simonsen
2. Rune Wulff-Hansen
Mixdouble:
1. Lene Lavrsen/ Lavst Lavrsen
Herredouble:
1. Jimmi Gerster/ Lasse Byrdal
2. Palle Olsen/ Rune Wulff-Hansen

B-rækken:
Herresingle:
1. Jacob D. Christiansen

C-rækken:
Herresingle:
1. Steen Larsen
2. Søren Lisberg
Mixdouble:
1. Bente Larsen/ Johnny Jensen
2. Rikke / Kim N.
Herredouble:
1. Flemming Poulsen/ Kim N.

KLUBMESTERSKABER FOR SENIOR 2003-2004
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Så alt i alt må man sige, at i forhold til
holdspillet har det været en god sæson.

På trupperne til hverdag har der væ-
ret gang i den.
Jeg vil gerne sige tak til Lars Madsen
der har været træner for A-truppen, og
tak til Thomas Rønn der har været træ-
ner for B og C-truppen. 

C-truppen der ikke fungeret sidste år
er nu blevet overfyldt med spillere og
det er tydelig ud fra de foregående år, at
en trup ikke kan fungere uden begge
køn er repræsenteret, for efter at C-
truppen har fået et godt hold af piger
der træner, så er truppen kommet op at
køre. Til gengæld har jeg desværre
måtte se at vores D-trup ikke har, kunne
fungere uden pigerne, så planen for
næste sæson er at få pigerne fordel på
begge trupper, så vi igen har alle trup-
perne velbesat.

Ud over fællesarrangementerne som
vi har afholdt i løbet af sæsonen, er 
der også blevet afholdt træningslejr
med en tilslutning på ca. 25. Der 
vil også inden vi starter næste sæson 
for alvor blive afholdt træningslejr i
starten af august. Der er blevet holdt
klubmesterskab i netspil som er en 
turnering der er åben for alle i VBK.

Og som vi nu plejer, blev der afholdt
klubmesterskab sidst i april. Hvilket
selvfølgelig også er åbent for alle i
klubben.

VET.
Veteranerne har haft en mægtig sæson,
med Mogens Jeppesen ved roret. 

Der er blevet afholdt julefrokost med
Lion som sponsor og der er blevet hyg-
get efter holdkampene. Holdlederne
Mogens, Lasse og Kit kan godt være til-
fredse med de flotte resultater. 

Jeg må da lige nævne at der bliver
flere og flere af de ellers ”unge” senior
spiller der bliver ældre. Der er nogen
der vil sande det mere end andre. Men
inden for de næste par år vil vi nok se
flere veteran hold i VBK, der alle er på
vej til toppen.

Til sidst vil jeg gerne takke dem der
har ydet et stykke arbejde i denne sæ-
son for seniorer og veteran afdelingen:
Mogens, Kit, Lasse, Pia, Jan, Lene,
Bent. 

Også vil jeg til sidst takke bestyrelsen
for 3 sjove år. Det har været hyggeligt
og udfordrende.”

SSU-formandens beretning blev god-
kendt.

Pkt. 3
b) Ungdomsformandens beretning.
Trænere: Don, Dave, Stine, Thomas,
Kenneth, Danni og Louise.

Ungdomshold:
U11 serie 4 (Kenneth),
U13 serie 3 (Danni),
U15 serie 2+4 (Stine), 
U17 serie 3 (Kenneth). 

NYT FRA VETERANAFDELINGENNYT FRA VETERANAFDELINGEN

Efter afviklingen af de sidste 3 hold-
kampe hvor V1 vandt 8-4 over SIF, V2
vandt 7-5 over HB2000 og 50+ delte
med DB kunne alle veteraner gå til en
velfortjent afslutning.

Den netop afsluttede sæson har væ-
ret ret usædvanlig,  idet alle 3 hold ryk-
ker en række op. Det har alle veteraner
grund til at være stolte over. Vi har alle
medvirket til at skrive et stykke VBK-
historie som vi vist roligt kan sige ikke
vil gentage sig. Generelt har det også
været en sæson hvor vi ikke har været
plaget af skader og så har vi også nogle
spillere (som ikke helt vil erkende at de
er blevet gamle) på andre  seniorhold
som vi har kunnet trække på, tak for
hjælpen. Vi har som nævnt i denne sæ-
son haft den luksus at vi ikke har været
nødsaget til at rykke spillere mellem 1
og 2 holdet og derved får låst spillere.
Jeg vil medgive at Lasse har været ude
i nogle situationer hvor det så kaotisk
ud lige op til en kamp, men det lykke-
des alligevel at få sammenstrikket et
hold. 50+ har også haft en backing-
gruppe som Kit har kunnet trække på
når det kneb. Lad os håbe også disse
muligheder vil være der i den nye sæ-
son. 

Fidusen på 50+ gik i år til en spiller
der ud over at optræde på banen også
har ydet en indsats uden for banen ikke
bare i år men over en årrække. Først
som holdleder for V2 og de sidste år

som holdleder for 50+. Kit du skal
have tak for det arbejdet du har ydet for
VBK som spiller og holdleder. Kit har
valgt at dette var det sidste år med an-
svar uden for banen. Velkommen til
Erik Nielsen som tager over, Lasse og
jeg er ikke i tvivl om at også vi får et
godt samarbejde.

Fidusen på veteran2 gik i år til en
VBK-èr som ud over at være primus
motor for de sociale aktiviteter har ydet
en udsædvanlig indsats både som spil-
ler og holdleder, samt ved afvikling af
Toyota-cup. Alle 2-holdsspilleres valg
af Lasse er berettiget. Han har om no-
gen været velforberedt til holdkam-
pene både som holdleder og som spil-
ler. Til hver kamp gør Lasse sine
overvejelser om konstallationer (kan
de og de nu også spænde sammen) og
har der været et problem er løst via
knoglen. Han fører statistikker over
hver kamp, ja endog statistik over hver
enkelt spiller. Lasse ved nøjagtigt hvor
mange kampe (sæt) de enkelte spillere
har vundet/tabt. Og har Lasse været i
situationer som nævnt ovenfor har han
taget knoglen og efter en sluder er pro-
blemet blevet løst. Lasse jeg vil gerne
sige tak for det gode samarbejde. Jeg
håber naturligvis det vil fortsætte.
Fidusen på veteran1 gik i år til en vir-
kelig VBK-veteran. Hans, gennem

Status for veteransæson 2003-2004

fortsættes næste side...
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Alle holdene ligger med midterplace-
ringer.

Åbne turneringer
Har været højt prioriteret. Mange spil-
lere har været ude og spille og udvik-
lingen går i den rigtige retning. Kan ses
på de gule sedler på opslagstavlen.
VBK's anden M-række.

Smasher Cup havde deltagerrekord.
Jesper Debel, Lise Buhelt og Dave.

ETP
Dave står for arbejdet med ungsenio-
rerne. Har i år skaffet sponsor, som har
sørget for løbe-og klubdragter til spil-
lerne. Spillerne er pt. på A-C trup. De
bedste spiller 2.hold. Fremgang spores.

Thomas står for ”lillebror” ETP. Fire
drenge U13-U15 trænes ekstra én time
ugentligt. Er vejen frem så længe hal-
faciliteterne er som nu.

Hjemmesiden
Skal bruges til mere kontakt og formid-
ling. Ungdomsafdelingen skal gøres
mere synlig end den er pt. Dave og
frank har gjort et stort stykke arbejde.

Lodsedler
Henter hvert år 7-8 tusind til ung-
domsafdelingen. Også salg i år…..”

Pkt. 4 a) Fremlæggelse af revideret
regnskab for 2003.

Kassereren gennemgik regnskabet,
der gav et underskud på 75.143,38 kr,
hvilket primært skete pga. en nedgang i
medlemstallet. Der var således ikke tale
om en forøgelse af udgifterne, men
nærmere en fejlbudgettering i forhold
til en forventning om fastholdelse af et
højt medlemstal.

Karin Schultz sluttede med at takke
for 7 år i bestyrelsen.

Jernbane Allé 47 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 77 02 58 · Fax 38 71 75 58
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U15 A HD
1. Arne Debel/Frederik Mortensen, 
2. Mads Flarup/Mikkel Svendsen, 
3. Kristian Gad/Mickey Andersen.
U15 B HS
1. Magnus Buus, 
2. Emil Skaarup, 
3. André Rothschild.
U15 B HD
1. Magnus Buus/Emil Skaarup, 
2. Bjørn Lemholt/Thor Hedelund.

U17/U19 HS
1. Kenneth Simonsen, 
2. Arne Debel
U17/U19 DS
1. Rikke W. Hansen, 
2. Luna P. Johansen, 
3. Lisbeth Frandsen.
U17/U19 DD
1. Rikke W. Hansen/Luna P. Johansen,
2. Line Rygaard/Lea Jørgensen, 
3. Nana Nagy/Lisbeth Frandsen.

Årets sidste dag for ungdomsspillerne
var onsdag d. 26/5, hvor ca. 50 børn
havde tilmeldt sig klubbens årlige
sommerafslutning. Der blev som sæd-
vanlig kæmpet i discipliner man nor-
malt ikke forbinder med badminton,
f.eks. Stratego, megabane-høvdinge-
bold og non-stop rundbold på tid.

Derefter diskede Ole op med kæm-

peburgere og sodavand i hallens cafe-
teria og selvom Anton og Oscar gjorde
alt for at overdøve toastmasteren var
det muligt at uddele pokaler til Årets
Kammerater, Årets Talent, Årets
Ungdomsspiller samt de tre flittigste
lodseddel-sælgere. Nedenfor kan re-
sultatet for år 2004 læses:

Sommerafslutning ungdom

Årets Kammerat U11: Stefan Ravn
Årets Kammerat U13: Simon Gath

Årets Kammerat U15: Jens Jacobsen
Årets Kammerat U17: Lisbeth Frandsen
Årets Talent: Clara Beate Storm
Årets Ungdomsspiller:
Kenneth Simonsen

Årets......2004

1) Frederik Nobel (88 stænger)
2) Julie Schrøder (60 stænger)
3) Andreas Søborg og Stefan Ravn 

(55 stænger)

Lodseddel-
sælgernes top 3
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Pkt. 4 b) Budget for 2004.
Formanden gennemgik budgettet for
2004/2005

Pga. underskuddet foreslog besty-
relsen forhøjelse af kontingentet, hvil-
ket i 
givet fald ville betyde er resultat på -
4.000 kr., da en eventuel kontingent-
stigning kun ville få indflydelse på 
2. del af regnskabsåret. 

Derudover indeholdt budgettet en 
besparelse på udgifter til medlemsbla-
det, hvilket ville betyde, at det frem-
over kun skulle udkomme to gange 
pr. sæson. Der var ligeledes skåret
10.000 kr. til trænerudgifter for A-trup-
pen, og aktivitetspuljen ville blive 
nedlagt.

Gitte Nielsen spurgte til de afsatte
midler til fester, som hun mente var
højt. Peter Vestergaard svarede, at man
ved at bibeholde økonomien til klub-
fester ville give festudvalget mulighed
for at realisere eventuelle ønsker om
nye tiltag i forbindelse med festerne.

Der blev spurgt til egenbetaling om-
kring deltagelse i Toyota Cup. Det var
bestyrelsens holdning, at der uden pro-
blemer ville kunne opkræves en egen-
betaling på 50 kr. (frokost inkluderet i
prisen).

Henrik Olsen foreslog at der blev
flyttet 5.000 kr. fra fester til trænings-
lejr for senior, da denne post var blevet
beskåret i budgettet. Bestyrelsen tog
opfordringen til efterretning.

Dorthe S. Christiansen opfordrede til
at man kunne tænke mere i benyttelse
af hjemmesiden og e-mails, som alter-
nativ til klubbladet.

Pkt. 5:
Behandling af indkomne forslag.
Peter Vestergaard fremlage bestyrel-
sens forslag til kontingentforhøjelser.
Kontingentet var ikke blevet ændret i 9
år, og flg. kontingent stigning blev der-
for foreslået.

Turneringsspillere fra 565 kr. til 650
kr. halvårligt.

Motionistspillere fra 380 kr. til 450
kr. halvårligt.

Ungdomsspillere fra 255 kr. til 300
kr. halvårligt.

Passive fra 100 kr. til 110 kr. årligt.
Bent Nielsen spurgte til opkræv-

ningen af boldpenge, da han ikke fandt
det hensigtsmæssigt, at der skulle beta-
les for _ år ad gangen, og fandt det
”gamle” system - hvor der blev opkræ-
vet boldpenge på træningen - bedre.
Spillerne på D-truppen havde været ne-
gative over ordningen. 

Bestyrelsen tog opfordringen til at
ændre boldpenge-systemet til efterret-
ning.

Pkt. 6: Valg af 
a) Formand (lige årstal): Peter

Vestergaard modtager genvalg. Peter
Vestergaard blev valgt.

U9 HS:
1. Christian Snit Kjær, 
2. Sebastian T. Larsen, 
3. Thomas Andersen.

U11 A HS
1. Jeppe Kramer, 
2. Anton Debel, 
3. Oscar Emil Storm.
U11 A DS
1. Caroline Niegaard, 
2. Clara Beate Storm.
U11 A Double
1. Jeppe Kramer/Anton Debel, 
2. Oscar Emil Storm/

Frederik Q. Bruun, 
3. Caroline Niegaard/

Clara Beate Storm.
U11 A MD
1. Jeppe Kramer/Caroline Niegaard, 
2. Anton Debel/Clara Beate Storm, 
3. Dennis Olesen/Simone B. Sørensen.
U11 B HS
1. Lois Klifoth, 
2. Frederik Nobel, 
3. Aske Lykke Christensen og 

Dennis Olesen.
U11 B DS
1. Simone B. Sørensen, 
2. Malene Adsersen.

U11 B HD
1. Dennis Olesen/Stefan Ravn, 
2. Jacob Lemholt/Troels Hedelund.

U13 A HS
1. Mads Flarup, 
2. Mikkel Svendsen, 
3. Janus Hansen.
U13 A DS
1. Johanne Richter Larsen, 
2. Mette Rygaard.
U13 A HD
1. Mikkel Svendsen/

Mads Flarup 
2. Janus Hansen/Mikkel Sørensen.
U13 B HS
1. Anton Debel, 
2. Mads Floris, 
3. Mathias Whede.
U13 B HD
1. Nikolaj K. Mårtensson/

Mathias Whede.

U15 A HS
1. Arne Debel, 
2. Mads Flarup, 
3. Frederik Mortensen og 

Mikkel Svendsen.

KLUBMESTERSKABER FOR UNGDOM 2003-2004

Placeringerne blev...
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b) Kasserer (ulige årstal): Karin
Schultz ønsker ikke at fortsætte 
perioden ud. Christina Høyer blev
foreslået, og blev efterfølgende valgt
som kasserer.

c) SSU-formand (lige årstal): Janne
Simonsen ønsker ikke at modtage
genvalg. Bestyrelsen havde ikke en
kandidat til posten, og dirigenten op-
fordrede derfor forsamlingen til at
melde sig, hvis man var interesseret.
Da ingen meldte sig foreslog besty-
relsen Henrik Pøhler, som blev valgt.

d)  USU-formand (ulige årstal): Henrik
Pøhler fortsætter perioden ud.

e) Bestyrelsesmedlemmer: (2 medlem-
mer lige årstal, 2 medlemmer ulige
årstal): Jørn Pedersen og Mogens
Jeppesen modtager genvalg). Pia
Danstrup Gluud og Kim Hansen
fortsætter perioden ud. Jørn Peder-
sen og Mogens Jeppesen blev begge
genvalgt. 
2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år
ad gangen): Bestyrelsen foreslår 
Pia Madsen og Søren Lisberg. 
Pia Madsen og Søren Lisberg blev
genvalgt..

f) Mindst 3 medlemmer til spilleudval-
get for ét år ad gangen).
Endnu ikke afklaret

g) 2 revisorer (én lige årstal, én ulige
årstal): Dorthe Søegaard Christian-
sen modtager genvalg. Tim Kohring
fortsætter perioden ud.
Dorthe Søegaard Christiansen blev

genvalgt.
h) 4 medlemmer til festudvalget for ét

år ad gangen. Heraf ét bestyrelses-
medlem. Endnu ikke afklaret.

Pkt. 7: Eventuelt.
Kim Hansen uddelte ”25-årsnåle” til
Bent Henriksen, Charlotte Helbrink og
Bent Nielsen for medlemskab af
Vanløse Badminton Klub. 

Formanden uddelte vin og blomster
til to afgående bestyrelsesmedlemmer
og takkede dem for deres store arbejde
i bestyrelsen. Begge kom ind i bestyrel-
sesarbejdet i 1996. Janne Simonsen og
Karin Schultz takkede for gaverne.

Afslutningsvis blev Kim Hansen ud-
nævnt som æresmedlem af VBK efter
ca. 15 år i bestyrelsen. 

Bilag 1
Formandens beretning
(Peter Vestergaard):

PVE, som kun har siddet ét år på pos-
ten som formand, berørte følgende em-
ner i beretningen:
- I forhold til de foregående sæsonner,

har der været en lille medlemsned-
gang, dels for ungdom men primær
på motionist siden. Vores sene timer
(onsdag/torsdag) samt lørdag for-
middag har været svære at få booket.

- Der bruges stadigvæk tid på at få
Brugerbestyrelserne i Hyltebjerghal-
len til at fungere, KI (Københavns
Idræt) har endnu ikke fået udarbejdet

Selvom tilslutningen til dette års klub-
mesterskaber ikke satte rekord var der
til gengæld ikke noget i vejen med in-
tensiteten på banerne. Alle tre dage
blev der heppet, fightet, løbet og
grædt til den store guldmedalje. Der
blev spillet i A- og B-rækker inden for
aldergrupperne U11, U13, U15 og
U17/U19, hvilket i de fleste kategorier
gav flere jævnbyrdige kampe. Igen i år
blev det bevist, at klubben har mange

unge talenter. Enkelte af dem stillede
op i nærmeste ældre aldersgruppe 
og opnåede flotte resultater, ligesom
flere U17/U19-spillere også stillede
op hos seniorerne med flotte resultater
til følge. Her skal nævnes Kenneth
Simonsen, Lasse Byrdal og Mikkel
Lynge. En god udvikling for klubben,
at fødekæden til seniorafdelingen er
kommet i gang for alvor!

Henrik Pøhler

U11-vindere A-række: Anton, Jeppe, Caroline og Clara. 
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en aftale som VBK og de øvrige bru-
gere af hallen vil acceptere

- På arrangementsiden har der været
afhold Toyota Cup, klubmesterska-
ber, fester etc.

- Sæsonnen har budt på en meget glæ-
delig overraskelse, i form af at
Københavns Kommune har bevilli-
get penge til opførelsen af en ny hal i
Vanløse. VBK i form af Kim Hansen
har været en af de helt store driv-
kræfter i de politiske forhandlinger.

Det følgende år byder bl.a. på følgende
udfordringer:
- Implementering af nyt EDB-system

fra DIF til håndtering af økonomi/-
regnskab og medlemskartotek.

- Revidering af målsætning
- Deltagelse i udarbejdning af kravs-

specifikationen til den  nye hal.

PVE sluttede af med at takke resten af
bestyrelsen, festudvalget, revisorerne
og holdlederne for årets indsats.

Vores hjemmeside har med det nuvæ-
rende design nu været i luften et år.
Hjemmesiden er blevet mere levende,
idet den faktisk er blevet opdateret med
en nyhed (ændring, indlæg mv.) hver
anden  uge. Som sikkert mange har hørt
stopper klubben, pga. en politisk beslut-
ning om at fjerne portostøtten, med at
udgive og udsende klubbladet i den nye
sæson. Sidste blad udsendes i august.  

Klubbens medlemmer vil fremover
blive informeret ved at holdledere om-
deler nyhedsbreve på de enkelte trupper
samt via vores hjemmeside.

Adressen til hjemmesiden er:    
www.vbk.dk
Fremover vil du på hjemmesiden

kunne læse om alt hvad der rør sig i din
badmintonklub.  

Der er oversigt over klubbens kon-

taktpersoner med tlf.nr., e-mail mv.
Nyt fra bestyrelse og kasserer.
Diverse indlæg om kampe, turne-

ringer samt beskrivelser fra sociale 
arrangementer mv.

Links til portaler over spilleplaner og
spilletider samt links til relevante sider
omkring badminton.

Tilbud om køb af  udstyr og tøj til for-
delagtige priser mv.

Vi vil naturligvis forsøge at udvikle
og tilpasse hjemmesiden så den opfyl-
der klubbens og medlemmernes behov.
Alle er meget velkomne til at komme
med input til forbedringer eller har du
ris/ros og andre oplevelser du gerne vil
dele med andre, så sendt dit bidrag til
Mogens Jeppesen, Linde Alle 57, 2720
Vanløse. e-mail: veteran@vbk.dk

Mogens

VBK hjemmesiden



16 Nr. 1/2004

VBK HOLDKAMPSOVERSIGT 2004/2005VBK HOLDKAMPSOVERSIGT 2004/2005

NB! Dette er den foreløbige holdturneringsplan. Ændringer kan forekomme. Du
kan følge med i stillingerne via VBKs hjemmeside www.vbk.dk, eller direkte
via infosport.
Du vil blive informeret af en holdleder om du skal spille.

SU
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