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Generalforsamling
Lørdag den 5. marts kl. 17.30 i Sports Caféen

Så er tiden igen kommet til den årlige generalforsamling i VBK.
Kom og hør hvordan det går i VBK med målsætningen, klublivet på
de forskellige trupper og fremskridtet med den nye hal i Vanløse.
Generalforsamlingen starter kl. 17.30 og foregår i Hyltebjerghallen i
Sports caféen. Der vil være øl og sodavand til de fremmødte.

Traditionen tro, vil der være klubfest umiddelbart efter generalforsam-
lingen. Kom og styrk sammenholdet mellem de forskellige trupper. 

Prisen for dette arrangement er 100 kr. hvis man møder op til både
generalforsamlingen og fest og 125 kr. hvis man kun er en festabe. 

Tilmeld dig på de ophængte plakater i Grøndalscenteret og i Hylte-
bjerghallen. Eller ring til festudvalget:
Annesofie tlf. 22 51 44 22, Charlotte tlf. 24 62 09 92, Pia tlf. 26 60 77 59

På festligt gensyn festudvalget. 
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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 
Annesofie Overgaard, Tlf. 22 51 44 22 
Charlotte Tolstrup, Tlf. 24 62 09 92 
 

Redaktør VBK-Nyt 
Kirsten Hansen,Vanløse Allé 24, st.tv 
2720 Vanløse, Tlf. 38 79 45 53 
E-mail: kha@idenyt.dk 
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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 
Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 55 05 
 
Grøndal Centret 
Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV 
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: kha@idenyt.dk 
 
VBK-Nyt udsendes til alle medlemmer af 
VBK. 
Adresseændringer meddeles til  
Vanløse Badminton Klub 
Hyltebjerghallen 
Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse 
 
Næste deadline: 25. april 2005 
 
VBK-Nyt sponseres af: 

Kajs Foto og Atelier 
Ålekistevej 42 
2720 Vanløse 
 
Aftalen indebærer, at alt billedmateriale til 
VBK-Nyt fremkaldes gratis. 
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riets funktion og kvalitet, såsom plan-
udformning, konstruktions- og materi-
alevalg.
Herefter forventes projektet at følge
nedenstående tidsplan:
Hovedprojekt 15.08.2005
Licitation 29.09.2005
Byggearbejde 14.10.2005
Afslutning 11.10.2006

Hvad er der så blevet diskuteret af
spændende punkter:
-dagslys indfald i hallen
-omklædning og tilskuer forhold
-frihøjde i hallen
-gulvbelægning
-skolens brug af hallen
-antallet af badmintonbaner
-øvrige idrætsklubbers behov

Hvis du er interesseret i at høre, hvilke
beslutninger der er taget i forhold til
ovenstående, kan du møde op på
Generalforsamlingen, hvor jeg under
punktet eventuelt vil give en kort præ-
sentations af byggeprogrammet.

Jeg håber på, at tidsplanen for byg-
gearbejdet med den nye hal holder, for
der er ingen tvivl om, at den nye hal,
vil give os bedre muligheder for at ud-
vikle klubben. 
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Nu er der for alvor kommet gang i
idrætshal- projektet ved Vanløse Skole.

Siden sidste klubblad har der været
afholdt tre byggeudvalgs- møder.
Deltagerne til møderne har været 
repræsentanter fra skolen, Klitten
(Fritidshjemmet ved skolen), Idræts-
samvirke, idrætsklubberne fra Van-
løse, Holm & Grut Arkitekter samt 
diverse kommunale repræsentanter.
Kommunen fungerer som bygherre 
på projektet.

Vanløse Badminton Klub har været
repræsenteret i  byggeudvalget. Dette
betyder, at vi har haft mulighed for at
påvirke de problemstillinger og løs-
ningsmodeller der diskuteres her i de
tidlige faser af projekteringen.

Status på nuværende tidspunkt er, at
der igennem de sidste 6 uger er blevet
udarbejdet et Byggeprogram, der skal
danne grundlag for et projektforslag.
Projektforslaget skal indeholde alle
forhold, der har betydning for bygge-

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 25. april

Leder af formand
Peter Vestergaard

Vanløse-Herlev 2
...og så er sætter”fidusen” på spil igen!
Denne lørdag midt i januar drog vi til
Herlev for at møde Herlev/Horten 2.

Da vi lå lunt i svinget til opryknings-
spillet, ville vi gerne sætte prikken
over i’et med maximumpoint. Men det
skulle vise sig at blive lidt mere end
spændende!

1. runde bestod igen af tre 3-sættere,
som vi alle vandt, samt en sikker 2.
mix med Stine og Thomas med cifrene
15-11, 15-1. Heidi havde ellers haft en
meget tæt kamp i 2. DS, da Karina
Holst-Christensen fra Herlev pludelig
vred om, og dermed tabte kampen.
Kisser (undertegnede, der har indtil
flere navne), løb sig til en sejr i 1. DS
...så måske det alligevel er meget godt,
med alt det BIB...BIIIB og halløj ham

“løbe”Johnny finder på...når man nu
skal knokle sig til sejren indimellem.

Nu stod den 4-0 til Vanløse, og her-
resinglerne skulle igang. Henrik Pøh-
ler vandt en tæt 3-sætter med 15-7, 11-
15, 17-15...og det var godt, for fra nu
af gik det næsten kun ned af bakke!
Stine og Christina vandt heldigvis 1.
DD, men Hoppebolden og Kondikarl
løb, løb og løb, men ak og ve....tabte så
alligevel 15-13, 8-15, 15-8. Herefter
var stillingen nu 6-4 til Vanløse.

Mere blev det heller ikke til, da vi
tabte de 3 herredoubler. Tom og
Thomas M var tættest på en sejr med
cifrene 15-7, 5-15, 15-8. Alt i alt en
temmelig spændende kamp, hvor vi
lige nåede at slæbe et enkelt point med
hjem, og dermed alligevel slutte på en
flot 1. plads i grundspillet.

fidusen

NYT FRA SENIORAFDELINGEN
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Jeg har gennem denne sæson bestredet
posterne som senior-formand og ung-
doms-formand i Vanløse Badminton
Klub. Via disse poster sidder jeg i be-
styrelsen, som repræsentant for de re-
spektive afdelinger. Jeg er desuden
ungdomstræner onsdag (14-17) og
torsdag (14-16) i Hyltebjerghallen og
spiller selv 3 gange ugentligt. Som ak-
tiv spiller er jeg engageret som 1.holds-
holdleder og A-trupskoordinator. De
13 holdkampe tæller ikke med i dette
regnskab!

At have alt dette udover et fuldtid-
sjob kan ikke lade sig gøre på lang sigt.
Det har virket et halvt år, men nu er jeg
MEGET MEGET træt! Jeg påtog mig

opgaverne, da der desværre ikke var
andre der meldte sig under fanerne sid-
ste år, men det er ikke en holdbar løs-
ning.

Jeg håber, at der til generalforsam-
lingen vil møde mange nye ansigter op,
som er parate til at deltage i VBKs dag-
lige drift. Der er mange opgaver og
poster der skal besættes, store og små,
og jo flere der påtager sig et ansvar, jo
bedre! - Så bliver byrden heller ikke så
tung!

Jeg vil meget gerne forklare nær-
mere, hvad de forskellige poster kræ-
ver af tid og arbejde. Kontakt under-
tegnede for mere information.

Henrik Pøhler

Ny ungdomsleder, 
seniorformand m.m. søges

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Ungdomsafdelingen sælger lodsedler i
februar-marts måned. 1200 lodder er
bestilt hjem og vi regner med et over-
skud på 8000-9000 kr. Pengene bliver
brugt i ungdomsregi og salgsiveren er
heldigvis stor hos ungdomsspillerne.
Igen i år gives der præmier til de tre
mest sælgende børn og der er allerede

enkelte der er gået i udbrud. Sidste år
vandt Frederik Nobel med 88 solgte
lodsedler.

Lodderne koster 20 kr. og der er 3 ge-
vinst-chancer på hvert lod. Derfor:
Hav altid en tyver klar i lommen i til-
fælde af ivrige sælgere!

usu

Lodseddelsalg 2005

Så har 50+ holdet igen været i aktion.
Den 12.12.2004 mødte vi topholdet,
RBC, på deres hjemmebane. Lige op
til kampstart var der en del nerver på
hos holdlederen, idet vi manglede én af
spillerne. Det var Frank, der havde set
lidt forkert på startstidspunktet. Med
en smule forsinkelse kom vi således i
gang, men måtte allerede efter nogle få
kampe konstatere, at det ville blive

svært. Vi vandt da også kun to kampe,
nemlig 3. HD med Steen og Villy samt
2. MIX med Kit og Villy. Af de tabte
kampe var der kun 1. HD med Frank og
Busser, der gik over tre sæt – til gen-
gæld varede den kamp også næsten en
time. Efter kampen fik Villy fidusvi-
nen begrundet i sit store løbearbejde og
sine to vundne kampe.

Nyt fra 50+ holdet

NYT FRA VETERANAFDELINGEN

...den store dag
oprandt, hvor
Vanløse skulle
møde Humle-
bæk’s 2. hold...i

Hyltebjerghallen vel at mærke, hvilket
vi for længst har fundet ud af, er en stor
fordel, både på hjemmebane OG ude-
bane. Hyltebjerghallen er og bliver
bare ikke den fedeste lade at spille i!

1. runde udartede sig til ikke mindre
end tre 3-sættere og en enkelt 2-sætter
i 2. mix, hvor Stine og Thomas havde
det svært og tabte. Herefter var stil-
lingen 2-2.

Knægtene har nok syntes, at det her
kunne blive lidt for spændende, så de
valgte - meget rutineret - at snuppe alle
4 herresingler i 2 sæt, og vi havde nu
en meget komfortabel føring på 6-2.

Så var tiden kommet til damedou-

blerne. Christina og Stine var ude i en,
på et tidspunkt, spændende 3-sætter,
men vandt dog flot med cifrene 15-4,
7-15, 15-9.

Tine og Kondikarl (undertegnede),
der begge efter 3 hårde singlesæt, og
næsten en lunge mindre, nok ville
foretrække en ikke al for lang kamp,
tog sikkert 2. damedouble med 15-5,
15-3. Herligt! så stod den 8-2 til
Waterloose, og de 3 point var hjemme.

De tre herredoubler blev sat igang,
og her blev det igen til to 3-sættere,
hvor kun Tom og Thomas M, måtte se
sig besejret. Thomas og Henrik, vandt
med cifrene 13-15, 15-11, 15-3. Peter
og Simon havde det ikke rigtig nemt,
og tabte 15-10, 15-3.

Slutresultatet blev da 9-4 til Vanløse,
og vi kunne gå velfortjent på juleferie!

fortsættes næste side

Vanløse-Humlebæk 2 27/11  og
Vanløse-Herlev 2 15/1, 2005

NYT FRA SENIORAFDELINGEN
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1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. a) Spilleudvalgsformandens beret-

ning.
b) Ungdomsformandens beretning

4. Fremlæggelse af:
a) Revideret regnskab 

for 2004 (kassereren)
b) Budget for 2005 (kassereren)

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til 2
ændringer af vedtægterne:
§9 ”Medlemslister føres af den karto-

teksansvarlige, som udpeges af for-
manden.

§15 Kontingent opkræves 1. juli og 1.
jan. Ungdomskontingent opkræ-
ves 1. sept. og 1. jan.

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

Peter Vestergaard fortsætter 
perioden ud.

b) Kassereren (ulige årstal):
Christina L. Høyer modtager
genvalg.

c) SSU-formand (lige årstal): 
Henrik Pøhler fortsætter perio-
den ud.

d) USU-formand (ulige årstal):
Henrik Pøhler modtager ikke
genvalg.

Dagsorden for VBKs ordinære generalforsamling
lørdag den 5. marts 2005 kl. 17.30 i

Hyltebjerghallen med efterfølgende fest

e) Bestyrelsesmedlemmer:
(2 medlemmer lige årstal, 2 med-
lemmer ulige årstal):
Jørn Pedersen fortsætter 
perioden ud.
Mogens Jeppesen fortsætter 
perioden ud.
Pia Danstrup Gluud modtager
ikke genvalg, bestyrelsen fore-
slår Søren Lisberg.
Kim Hansen modtager genvalg.
2 suppleanter til bestyrelsen ( for
1 år ad gangen):
Bestyrelsen foreslår Pia Madsen
og Lars Bo Jacobsen.

f) Mindst 3 medlemmer til spilleud-
valget for ét år ad gangen.

g) 2 revisorer (’en lige årstal, én
ulige årstal): Dorthe Søegaard
Christiansen fortsætter perioden
ud. Tim Kohring modtager gen-
valg.

h) 4 medlemmer til festudvalget for
ét år ad gangen. Heraf ét besty-
relsesmedlem.

7. Eventuelt.
Kort præsentation af byggeprogram-
met for ”Idrætshal til Vanløse Skole”

M.Massage
Har du ømme muskler, spændings-
hovedpine, eller kunne du bare godt
tænke dig at få et pusterum fra en
stresset hverdag. Så kom og få en
omgang massage hos mig. 

Jeg har lejet mig ind i et lokale i et 
fitnesscenter i Brønshøj.
Fitnesscenteret hedder Kondigrafen og ligger tæt på Føtex. 

Priser 30 min: 200 kr.
60 min: 350 kr.
90 min: 450 kr.

Gavekort:
Der udstedes gavekort på 30 min, 60 min eller 90 min. 

Klippekort:
Man kan også købe et klippekort på 10 ture til 3000 kr. og 
samtidig spare penge!

Mine åbningstider er:
Mandag kl. 09.00-17.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 09.00-17.00
Torsdag kl. 12.00-20.00
Fredag kl. 12.00-18.00
Lørdag og søndag efter aftale

Ring i forvejen og bestil tid på tlf. 30 27 71 00.
Jeg tager desværre ikke imod dankort. Kun kontant betaling.

Se også opslaget i Hyltebjerghallen.

Med sportslige hilsner

M. Massage/v. Pia Madsen · Frederikssundsvej 304 B · 2700 Brønshøj   



6 Nr. 3/2005 Nr. 3/2005 15

NYT FRA BESTYRELSEN VBK HOLDKAMPSOVERSIGT 2004/2005

Du kan følge med i stillingerne via VBKs hjemmeside eller direkte via infosport. Det er
til enhver tid kamptidspunkterne på infosport der er gældende. Ovenstående tids-
punkter er derfor vejledende. Holdlederne vil informere om hvornår du skal spille igen.

SU / USU
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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
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Tlf. 38 89 00 80 · Fax 38 89 00 81

Frederikssundsvej 288-290
2700 Brønshøj

4YOU Habit 
Flere farver - Før 1499,-

Nu 999,-

Jernbane Allé 47 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 77 02 58 · Fax 38 71 75 58
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