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Nu hvor generalforsamlingen og klub-
mesterskaberne er afholdt og sæsonen
synger på sidste vers, er det tid til at
komme med en opsummering af klub-
bens resultater .

Spillemæssigt kom vi rigtigt godt ud
af sidste sæson, tre hold rykker op.
Økonomisk, er jeg meget glad for at
kunne skrive, at vi for regnskabsåret
2004 kom ud med et lille overskud.
Det er vigtigt at VBK har et økono-
misk råderum, så vi i forbindelse med
den nye hal har mulighed for at igang-
sætte nye aktiviteter.

Med hensyn til det sociale liv i klub-
ben har der været  manglende tilslut-
ning til klubbens sociale arrange-
menter. Jeg kan godt forstå, hvis
festudvalget er ved at være lidt trætte
– de yder en stor indsats og jeg kan
kun opfordre alle til at slutte op om
deres forskellige festlige arrangemen-
ter og indslag.

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 25. juli

Leder af formand

Peter Vestergaard

NYT FRA SENIORAFDELINGEN

I starten af denne sæson lagde VBK’s
udemærkede fjerdehold, ud med at
vinde de to første holdkampe på for-
nemmeste vis. Den nyligt tiltrådte
holdleder var selvfølgelig straks fyr
og flamme,  med oprykning og cham-
pagne i tankerne. Men sådan skulle
det imidlertid ikke gå. Fjerdeholdets
overvejende ’rutinerede’ besætning,
ramlede ind i nogle solidt spillende
modstandere, og nogle vanskeligheder
vedrørende holdsætningen. I den for-
bindelse skal der lyde en stor tak til de

passive medlemmer, venner, bekendte
og hvem jeg ellers fik overtalt til at
træde ind på fjerdeholdet, for deres
indsats. Men resultatet blev at fjerde-
holdet endte lige under midten, på en
hæderlig 5. plads i serie fem. Til sidst
vil jeg gerne takke Jan Høier for sam-
arbejdet og for hjælpen jeg har fået, 
til at starte som holdleder. Tak for en
god sæson, og vi ses til en forhåbent-
lig endnu bedre…
God sommer! 

Lasse

Fjerdeholdets sæson

Fredag den 28. januar var der endnu
en vellykket vinarrangement i Hylte-
bjerghallen. Der var 34 tilmeldte med-
lemmer samt påhæng. 
Temaet denne aften var Italiensk vine
og Henrik Bruun stod endnu engang
for at vi smagte nogle meget dejlige
vine, både hvid, rød og dessert vine. 
Inden aftenen var omme, havde vi
smagt 12 vine, så smagsløgene var
godt brugte. Men der var noget for en
hver smag. 
Mange havde fået så hatten passede
efter de 12 vine, for der var vist ikke
mange, som smagte på vinen og spyt-

tede ud – som de kloge siger man skal. 
Vi sluttede af med mad, som Ole
havde lavet, og det er jo altid dejligt. 
Jeg tror, at alle hyggede sig og histo-
rien lyder da også, at nogle fortsatte 
i byen og først kom hjem ved den 
lyse morgen. 
Tak til Henrik og Ole for at I gider at
være med til disse arrangementer.
Uden jer ville dette ikke blive til no-
get. Der vil nok komme et arrange-
ment i starten af den nye sæson. Hold
jer orienteret via hjemmesiden og op-
slag i hallen. 

Karin Schultz

Vinaften i VBK

Hvis jeg skal skue lidt ud fremtiden,
og fortælle lidt om bestyrelsens fokus
på kort sigt, i den kommende sæson
og på lidt længere sigt, så bliver de
store overskrifter.

Sponsorer 
Det er vigtigt at vi plejer vores eksis-
terende sponsorer, samtidig med at vi
opsøger  nye sponsorer, således at vi
kan opretholde klubbens nuværende
aktivitetsniveau.

Udvikling/medlemstal
Vi skal sikre, at klubben kan fastholde
de nuværende medlemmer samt til-
trække nye, så vi fortsat kan udvikle
VBK. Med den nye hal bliver det for-
håbentlig muligt at tiltrække flere
medlemmer til VBK. Udviklingen af
VBK bør være i form af flere sports-
lige arrangementer for alle klubbens
medlemmer,  men ikke mindst flere
aktiviteter og tilbud til ungdommen,
så vi kan fastholde de unge i klubben.
En stærk ungdomsafdeling hvor de
unge senere, som en del af et naturligt
forløb, bliver integreret i senior- eller
motionist- afdeling kan være med til
at fremtidssikre VBK. 
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Kontingentopkrævning efterår 05
For ungdommen bliver kontingentop-
krævningen udsendt midt i august
med betalingsfrist 1. september. Kon-
tingentopkrævning for øvrige med-
lemmer af klubben bliver udsendt
midt i juni med betalingsfrist 1. juli.
Passive medlemmer opkræves kon-
tingent for en hel sæson.  

Sponsorer
Til den kommende sæson skal der
genforhandles samt forhåbentlige fin-
des nye sponsorer til klubben. Michael
Gadegaard har henvendt sig til besty-
relsen med en masse gode ideer ved-
rørende sponsor løsninger. Ud over de
gode ideer vil Michael også gerne lave
noget benarbejde, i form af at drive et
nyt sponsorudvalg, hvilket besty-
relsen virkeligt værdsætter.
For ikke at Michael skal stå alene i
sponsorudvalget, vil jeg gerne opfor-

dre de at jer, som har lyst til at være
med i det nye sponsor udvalgt, til at
kontakte næstformanden 
(kiha@badminton.dk) eller 
Michael Gadegaard
(sponsor@vbk.dk).

Bestyrelsen håber at det bliver mu-
ligt at finde sponsorer således at der
kan udleveres klubtøj til 1. og 2. hol-
det i form af dragt og polo, og til 3., 4.
og 5. holdet polo’er.

Bolde og tøj aftale med RSL
Boldkontrakten med RSL er blevet
fornyet, således at vi også i de næste to
sæsoner skal spille med RSL bolde.

Sammen med boldaftalen er der
også indgået aftale om mulighed for
indkøb af tøj, ketchere, tasker via RSL
til fordelagtigt priser.

Det vil være muligt for klubbens
medlemmer at bestille tøj af mærket
RSL til priser i omegnen af: 

Dragt kr. 400
Polo shirts kr. 150
Shorts kr. 105
Ketcher kr. 200 til 600
Tasker kr. 175

Betingelser for bestillinger og priser
kommunikeres i løbet af august, ved
akutte behov kan bestillinger afgives
til Søren Lisberg, via mail på
vbk@vbk.dk

Bestyrelsen

Nyt fra 50+ holdet

NYT FRA VETERANAFDELINGEN

Den 5. marts 2005
Efter en længere pause indledte vi den
5. marts 2005 slutspurten, idet de sid-
ste 3 kampe i turneringen skal spilles
inden for de næste 4 uger. Vi mødte
IPL, der inden dagens kamp lå på sid-
stepladsen i rækken uden at have fået
point overhovedet. Med en sejr sidste
år havde vi en god statistik mod mod-
standeren, men desværre trak IPL
denne gang det længste strå med en
sejr på 6 – 2. Kampen var tæt. Den
kunne i princippet have gået begge
veje, idet fem kampe gik over tre sæt,
og  IPL vandt fire af disse. De to
vundne kampe var vores DD med Kit
og Hanne samt 5. HD med Erik og
Frank – flot klaret. Fidusvinen gik
denne gang til Hanne for at have kæm-
pet godt i sine kampe. Næste gang, den
12. marts 2005, skal vi møde
VBC/SAIF, der foreløbig er ubesejret i
turneringen.

Den 12. marts 2005
Efter sidste uges skuffende nederlag til
IPL mødte vi denne gang ét af tophol-
dene, VBC/SAIF i Hyltebjerghallen.
Kampen startede med 3 nederlag, idet
både vores DD og 1. og 2. HD tabte i 2
sæt. Også vores mixdoubler måtte kon-
statere, at overmagten var for stor. Det
gik langt bedre med de sidste tre herre-
doubler, således at det endelige resultat
blev et knebent nederlag med cifrene 3
– 5. Med to sejre i henholdsvis 3. og 5.
HD leverede Erik en stor præstation i
dag. Efter kampen fik Steen overrakt

fidusvinen for en god holdindsats, og
han blev meget rørt over at modtage
den. 

Den 3. april 2005
afsluttede vi turneringen for i år, ved at
møde DB3 på deres hjemmebane.
Optimismen var før kampen behersket,
dels på grund af vores tidligere erfaring
med Dragør, og dels på grund af  vores
mangel på sejre i år. Vi kom da også
igen til kort, idet vi tabte holdkampen
med 6 – 2. Vi fik assistance fra
Mogens, Torben og Svend på grund af
et par afbud, fordi 2. veteran skulle
spille samtidig og på grund af en syge-
melding fra Busser, der siden sidste
kamp har fået nyt knæ. Mogens blev
dagens vinder for VBK, idet han vandt
både i 1. HD sammen med Torben og i
1. Mix sammen med Kit. En stor tak til
reserverne, specielt Svend, der spillede
sin seneste turneringskamp (nr. 302)
for flere år siden. Kit fik efter kampen
overrakt fidusvinen for at have kæmpet
rigtig godt i sine kampe. I skrivende
stund ligger VBK placeret som 2. sidst
i rækken, hvor det nuværende bund-
hold IPL mangler en enkelt kamp, der
kan blive afgørende for VBK’s skæbne.
Bortset fra den sidste kamp, har vi
igennem turneringen kunnet stille med
det samme hold hver gang. Desværre
rakte talentet ikke til en topplacering i
år, men alle har ydet en stor og helhjer-
tet indsats. Tak til alle, herunder til
holdlederen, Erik, for en god og myn-
dig ledelse af holdet. 
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Tid og sted: Lørdag den 5. marts
2005 kl. 17.30 i Hyltebjerghallen.
1. Valg af dirigent
Formand Peter Vestergaard bød vel-
kommen til generalforsamlingen, og
foreslog Henrik S. Olsen som dirigent.

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

2. Formandens beretning af 
Peter Vestergaard
• Klubben. I 2004 oplevede vi en lille

stagnation af medlemmer, specielt
blandt motionisterne. Men heldigvis
har vi en helt fyld ungdomsafdeling,
hvor der stadigvæk er børn på ven-
teliste. 
Igen i år har der været stor tilslut-
ning til Toyota Cup, og pæn tilmel-
ding til klubmesterskaber og net
mesterskaber. Rent socialt har der
ikke været særligt stor tilslutning til
klubfesterne, men så vidt jeg husker,
var der pænt mange med på
Dødsruten. 

• Bestyrelsen. Vi har fået skiftet sys-
tem til medlemskartotek og øko-
nomi. Den nye kasserer er kommet
godt ind i klubben. Men jeg begik en
brøler under sidste g-forsamling ved
at lade Pøhler ende op med to poster
(USU og SSU), arbejdet er gjort rig-
tigt godt, men det har krævet alt for
meget tid.

• Brugerbestyrelsen. Der bliver brugt
meget energi på at diskutere med KI

(Københavns idrætsanlæg), da bru-
gerbestyrelsens råderum, dvs. an-
svar og beføjelser, endnu ikke er helt
klarlagt. KI vil gerne overdrage op-
gaverne men ikke midlerne.  Fra be-
styrelsen deltager Kim og Jørn, 
derudover lykkedes det os forhå-
bentligt at få placeret Olsen som ny
formand for brugerbestyrelsen.

• Den nye hal. Sidst i 2004 blev der
endelig nedsat et byggeudvalg, som
skal være med til at hallen også kan
bruges til idræt, men mere om det
under pkt. 7, hvor jeg vil gennemgå
det nuværende layout for idrætshal-
len.
Det næste år byder bl.a. på følgende

udfordringer:
• Genforhandling af sponsor kontrak-

ter
• Skaffe en ny og gunstig boldkon-

trakt
• Fortsætte arbejdet med den nye

idrætshal
• Og sidst sikre at vi får fyldt alle vo-

res timer i både Hyltebjerg hallen og
Grøndalscentret

Jeg vil slutteligt gerne takke besty-
relsen, festudvalget, revisorerne og
holdlederne for årets indsats.

Dirigenten konstaterede, at der ikke
var bemærkninger til beretningen,
som dermed blev godkendt.

3a) Spilleudvalgsformandens 
beretning af Henrik Pøhler
Påtog mig Su-posten da andre ikke

Referat fra generalforsamling 2005

NYT FRA SENIORAFDELINGEN

I weekenden den 16. og 17. april blev
der afholdt klubmesterskab for senio-
rer i Hyltebjerghallen. 

Antallet af tilmeldte, var ikke stort
med sine 53 personer ud af en klub på

350 spillende medlemmer. Nogen
rækker blev slået sammen, til nogens
fortrydelse og andres glæde. Det
gjorde dog ikke kampene mindre
spændende og svedige. 

Vinderen af årets 
klubmesterskab blev:

Mesterrækken
Herresingle:

1. Henrik Pøhler
2. Mikkel Lynge
3. Anders Jørgensen
3. Peter Vestergård
Damesingle:

1. Tine Mejnholt
Herredouble:

1. Henrik Pøhler / Tomas Klement
2. Tom Larsen / Johnny Petersen
Mixdouble:

1. Stine Nørgaard / Tomas Klement
2. Louise Olsen / Peter Vestergård
Damedouble:

1. Louise Olsen / Tine Mejnholt
2. Stine Nørgaard / Anne Petersen

A-rækken
Herresingle:

1. Don Dipok
2. Morten Dam

Damesingle:

1. Janne Simonsen
Herredouble:

1. Jan Høier / Torben Lavsten
2. Morten Dam / Arne Debel
Mixdouble:

1. Pia Gluud / Henrik Olsen
2. Mia Terkelsen / Jan Høier

B-rækken
Herresingle:

1. Jesper Andersen
Herredouble:

1. Jesper Andersen / Tommy Nielsen
2. Bent Henriksen / Kim Gylling
Mixdouble:

1. Rikke Christensen / Bent Henriksen

Tillykke til alle vinderne !

Jeg håber at der til næste år er endnu
flere der møder op til klubmesterska-
bet. Hold øje med dit klubblad og op-
slag i hallen. Det bliver også i april må-
ned i 2006, ligesom alle de andre år. 

Janne

Klubmesterskab 2004-05



6 Nr. 4/2005 Nr. 4/2005 15
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De seneste sæsoner har turneringsdel-
tagelsen været stødt stigende. En
større og større del af vores ungdoms-
spillere vælger at bruge ekstra wee-
kender sæsonen igennem på at få erfa-
ring og blive bedre badmintonspillere.
Det kan konstateres at det virker! -
spillerne er virkelig gået frem og vi
har aldrig haft så højt rangerede spil-
lere i ungdomsrækkerne som nu. Men
det kan også ses i budgettet. Der er af-
sat 10.000 kr. til ungdomsturneringer i
denne sæson og de er næsten brugt.

Det er derfor nødvendigt med en for-
delingsnøgle, der tilgodeser alle de
spillere, der ønsker at spille turne-
ringer.

Fra august 2005 bliver det derfor
som følger: VBK betaler deltagerge-
byr for en spillers 3 første turneringer
i en sæson. Derefter skal spilleren selv
dække turneringsomkostningerne. På
den måde håber vi, at flest muligt får
glæde af turneringsbudgettet.

USU

Åbne turneringer ungdom

NYT FRA BESTYRELSEN

meldte sig. Janne Simonsen deltog
stadig i SU ved at stå for træningslejr,
KM i netspil og KM og en forudsæt-
ning for at jeg gik med til at tage SU-
formandsposten.

Desværre viste det sig at vi ved sæ-
sonstart stod uden 1., 5. – og 6. holds-
holdleder. Heldigvis fik vi fat i Jesper
Andersen til 6.holdet og Flemming
Larsen til 5.holdet. 1.holdet ønskede
ingen at tage, så arbejdsopgaverne har
i år været delt mellem træneren og mig. 

SU har i denne sæson bestået af:
Henrik Pøhler, Pia Madsen, Jan
Høyer, Lasse Byrdal, Jesper Andersen
og Dave Crossey.

Veteranholdledere: Mogens Jeppe-
sen, Lars Bo Jakobsen, Erik Nielsen.

Trænere: Johnny Pedersen A-trup og
Thomas Rønn B og C-trup.

Jan Høyer har trukket et stort læs
som ”storebror” for de andre holdle-
dere i GC og været en stor hjælp.
Thomas Rønn har stået for en tur-
nusordning for spillerne på B og C-
trup, så flere har kunnet træne 2 gange
ugentligt.

Flemming har haft et helt urimeligt
år som holdleder. Det har vist sig at
det har været meget svært at stille hold
med spillere fra C-truppen. Motionis-
ter og passive spillere har været ind-
draget i stor stil. Næste år vil det for-
modentlig være bedst med kun
5.seniorhold eller i hvert fald en anden
holdsammensætning, f.eks. rene her-
rehold.

Har haft problemer med at fylde D-
truppen op med turneringsspillere i år,

så motionistafdelingen har hjulpet
med at fylde baner ud. Jesper har et
ben i begge lejre og har gjort et godt
stykke arbejde. 6.holdets række er et
nyt tiltag, hvor der kun skal bruges 2
damer og ikke spilles ds.

1.holdet i finalen i KBH-cup – tabte
stort til Drive.

Status:
• 1. hold fører kval. til 3.div. – kan

rykke op på lørdag i Værløse.
• 2. hold er pt. nr. 5 – har stadig en

teoretisk oprykningsmulighed.
• 3. hold nr. 2 i serie 3 – skal vinde

sidste kamp
• 4. hold nr. 4. i serie 5 hvis de er uhel-

dige kan de rykke ned.
• 5. hold ligger nr. 2 i serie 10 og er

sikret oprykning.
• 6. hold ligger nr. 5 i serie 30 og kan

ikke nå noget. 
• Vet 1. ligger nr. 6 i serie 3 og kæm-

per for at undgå nedrykning
• Vet. 2 ligger også og kæmper for at

undgå nedrykning i serie 6
• 50+ ligger nr. 5 i serie 4

Husk:
• Klubmesterskaber 16./17. april i la-

den. 
• Løbetræning og fælles træning i

Laden for alle trupper fra primo
maj.

• Træningslejr i august
• Pia Madsen og Flemming Larsen

trækker sig fra SU
Dirigenten konstaterede, at der ikke
var bemærkninger til beretningen,
som dermed blev godkendt.
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3b) Ungdomsformandens beretning
af Henrik Pøhler
Vi lagde ud med at fylde træningerne
op via et åbent hus-arrangement - over
40 nye spillere, primært fra ventelis-
ten, blev medlemmer.

Status er dog, at der er en skæv
kønsfordeling og piger derfor har
1.prioritet og bliver lukket ind hurti-
gere. Det betyder, at der pt. er 25
drenge på ventelisten.

Træningerne har været besat af
Pøhler/Kenneth (onsdag), Pøhler
(torsdag), Dave/Mikkel (torsdag i
GC), Lasse/Stine og dave (fredag).
Derudover har Dave med stor succes
specialtrænet de bedste spillere i sit
ETP-program, hvilket har gjort en fø-
dekæde til A-truppen realistisk. 

En positiv udvikling har været, at
flere og flere spillere har valgt at del-
tage i åbne turneringer. Klubben har
aldrig haft så mange højt-rangerede
ungdomsspillere før. Dog er det dyrt
for klubben, så fra næste sæson bliver
der en højere grad af egenbetaling.

Der er fortsat stor tilslutning til de
faste arrangementer, som Smasher
Cup i efterårsferien, jule- og sommer-
afslutningerne. Det viser, at spillerne
kan lide at komme i klubben og hyg-
ger sig med hinanden på tværs af trup-
perne. I den forbindelse vil vi forsøge
at stable flere arrangementer på be-
nene i den kommende sæson. 

Til sidst skal der lyde en tak til træ-
nerne på trupperne og forældrene, der
hjælper til ved holdkampe og turne-
ringer. Jeg håber, at samarbejdet kan
udbygges i den kommende sæson, så

ungdomsafdelingen kan blive endnu
bedre.

Dirigenten konstaterede, at der ikke
var bemærkninger til beretningen,
som dermed blev godkendt.

4a. Fremlæggelse af 
revideret regnskab for 2004
Kassereren gennemgik regnskabet,
der gav et overskud på 6.984,04 kr, 

Michael Ferré Gadegaard spurgte,
hvad det kostede at være sponsor for
klubben, da han ikke fandt sponsor-
indtægterne ret høje. Formanden ori-
enterede kort om klubbens sponsorer-
forhold.

4b. Budget for 2005
Kassereren gennemgik budgettet for
2005. Der var ingen bemærkninger fra
de fremmødte.

5. Behandling af 
indkommende forslag
Bestyrelsen fremlagde to forslag til
ændringer af klubbens love.

§ 9 ønskede man ændret til formule-
ringen ”Medlemslister føres ad den
kartoteksansvarlige, som udpeges af
formanden”. Samt § 15 ændret til
”Kontingent opkræves 1. juli og 1. ja-
nuar. Ungdomskontingent opkræves
1. september og 1. januar.

Begge forslag blev enstemmigt ved-
taget.

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

gaard fortsætter perioden ud.
b) Kasserer (ulige årstal): Christina

NYT FRA BESTYRELSEN
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Sebastian T. Larsen og Christian
Snitkjær opnåede et glimrende resul-
tat ved det nyligt overståede lands-
mesterskab i Jylland. Og havde det
ikke været for et par ”gummiarme” i
finalen, kunne metallet sagtens have
været af endnu finere karat. 

Optakten lovede ellers ikke alt for
godt. I den indledende puljekamp star-
tede drengene med at tabe første sæt
til et par fra Andst med 9-11. Så blev
der snakket lidt i pausen og herefter
var det et helt andet spil, der blev 
fundet frem. De to følgende sæt blev
vundet 11-1 11-1. Så var der puljefi-
nale, hvor Sebastian og Christian al-
drig lod modstanderne fra Haverslev
slippe ind i kampen. Den blev vundet
overbevisende 11-4 11-0. 

I 1/8-finalerne var drengene over-
siddere og skulle herefter møde et ind-
til da meget suverænt par – et mixed
par fra Tuse og Høng. Men her fort-
satte Sebastian og Christian deres 
meget koncentrerede og flotte spil fra
puljefinalen og vandt 11-0 11-8.

I semifinalen ventede Thomas og
Jonas fra Hunderup. Et par som
Sebastian og Christian var blevet gode
venner med i løbet af weekenden. Og
semifinalen blev da også afviklet i en
kammeratlig aftmosfære. Der var dog

aldrig tvivl om udfaldet. Sebastian og
Christian vandt i to sæt: 11-7 11-5. 

Finalen startede godt. Men selv om
Sebastian og Christian vandt 1. sæt,
havde de mange kampe sat sig i 
armene. De kunne ikke længere slå
helt igennem uden at mærke en tilta-
gende ømhed i musklerne. De fulgte
dog pænt med, men havde ikke længe-
re kræfterne til af afgøre duellerne.
Sætcifrene: 11-8 7-11 6-11.

En flot præstation og en dejlig med-
alje til den lange tur hjemad. 

I single opnåede Sebastian en delt 
5. plads og Christian blev slået i otten-
dedelsfinalen af den senere vinder.

Sølv til Vanløsepar 
ved landsmesterskaberne
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L. Høyer modtager genvalg. 
Christina L. Høyer blev genvalgt.

c) SSU-formand (lige årstal): Henrik
Pøhler fortsætter perioden ud. 
(Se dog pkt. 6d).

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

Bestyrelsen havde ikke fundet andre
kandidater til posten, og opfordrede
derfor forsamlingen til at fremkomme
med en kandidat til posten. Men på
trods af opfordringerne, var der ingen,
der var villige til at påtage sig posten.

Bestyrelsen foreslog derfor, at
Henrik Pøhler kunne fortsætte på pos-
ten som USU-formand mod, at man
valgte en anden som SSU-formand. I
den forbindelse foreslog bestyrelsen
Michel Karlsson som ny SSU-for-
mand. Bestyrelsens forslag blev til-
trådt, og Henrik Pøhler blev valgt som
USU-formand og Michel Karlsson fik
posten som SSU-formand.
a) Bestyrelsesmedlemmer: (2 med-

lemmer lige årstal, 2 medlemmer
ulige årstal): Jørn Pedersen og
Mogens Jeppesen fortsætter perio-
den ud). Pia Danstrup Gluud mod-
tager ikke genvalg, bestyrelsen
foreslår Søren Lisberg. Kim
Hansen modtager genvalg. Kim
Hansen og Søren Lisberg blev
begge valgt uden modkandidater. 
2 suppleanter til bestyrelsen (for 1
år ad gangen): Bestyrelsen foreslår 
Pia Madsen og Lars Bo Jensen. 
Pia Madsen og Lars Bo Jensen 
blev valgt.

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

Anders Jørgensen, Lasse Byrdal, Jan
Høier og Jesper Andersen.
f) 2 revisorer (én lige årstal, én ulige

årstal): Dorthe Søegaard Christian-
sen modtager genvalg. Tim Kohring
fortsætter perioden ud. Tim Kohring
blev genvalgt.

g) 4 medlemmer til festudvalget for 
ét år ad gangen. Heraf ét bestyrel-
sesmedlem. Pia Madsen, Thomas
Madsen, Anne-Sofie Overgaard og
Charlotte Tolstrup (sidstnævnte har
efterfølgende trukket sig).

7. Eventuelt
Thomas Madsen opfordrede til en be-
dre dialog med håndboldklubben, i
forbindelse med rekvisitskifte efter
træningen onsdag og mandag aften.

Problemet var at håndboldklubben
af og til havde haft brug for at låne 10-
15 min. af badmintontræningen, hvil-
ket dog var et problem, når man ikke
viste det på forhånd.

Formanden uddelte tegninger over
den kommende idrætshal, og forkla-
rede om forløbet. Hallen forventes
klar til brug i efteråret 2006.

Kim Hansen uddelte ”Aage Hodals
ærespokal” til Henrik Pøhler, der efter
en lang årrække havde valgt at trappe
ned med det frivillige arbejde i klub-
ben. Kim fremhævede særligt Henrik
Pøhlers helt ekstraordinære arbejds-
indsats og hans fantastiske personlig-
hed.  

Dirigenten rundede generalforsam-
lingen af, og takkede for god ro og or-
den.

NYT FRA BESTYRELSEN
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U13-B DS
1. Simone B. Sørensen
2. Tamara Savic
3. Louise Schwalbe
U15-A HS
1. Arne Debel
2. Mads Flarup
3. Magnus Buus og Emil Skaarup
U15-A DS
1. Caroline Niegaard
2. Julie Hildebrand
U15-A HD
1. Arne Debel/Mads Flarup
2. Emil Skaarup/Magnus Buus
3. Jens Jacobsen/Mikkel Svendsen
U15-B HS
1. Thor Kraft Hedelund
2. Mads Floris
3. Asmus Johansson/
Nikolaj K. Mårtensson (udsat)
U15-B HD
1. Mads Floris/Anders Andersen
2. Thor Kraft Hedelund/Simon Gath
3. Asmus Johansson/
Nikolaj K. Mårtensson
U17/U19 
er ikke færdigspillet.

NYT FRA SENIORAFDELINGEN

I har fået ny spilleudvalgsformand i
VBK, hvilket forhåbentligt ikke vil
ændre væsentligt på proceduren, an-
det end at jeg selvfølgelig er pænere
end den forrige.

Der vil i august/september blive af-
holdt spillermøder på de enkelte trup-
per, hvor jeg vil være til stede. Af nye

tiltag fra spilleudval-

gets side kan nævnes et koordinerende
samarbejde med festudvalget samt en
ajourført telefon - og e-mailliste på de
enkelte trupper.

I skrivende stund har vi ikke booked
os på en endelig dato for trænings-
lejren, men har to weekender i spil.
Første prioritet er den 20.-21. august,
og anden prioritet er den 13.-14. 
august. En endelig fastlæggelse vil
kunne ses på vores hjemmeside og i
forbindelse med udsendelse af endelig
trupfordeling. 

Skulle I have spørgsmål vedrørende
ovenstående eller om kommende trup-
fordeling stiles disse til:
michel.karlsson@skolekom.dk 

eller på telefon 27 22 87 37.

Spilleudvalgsformanden

Ny spilleudvalgsformand
og træningslejr

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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Årets klubmesterskaber ændrede i år
form til kun at omfatte to spilledage.
Det betød, at kategorierne skulle fær-
digspilles samme dag, hvilket for 
enkelte spillere blev en meget hård
omgang. Flere valgte nemlig som sup-
plement at stille op i en ældre alders-
gruppe, så programmet blev meget
stramt for både spillere og dommer-
bord.

Lige under 100 kampe skulle afvi-
kles i formiddagstimerne og lige fra
morgenstunden var det rart at se for-

ældre og søskende klar til at heppe og
komme med opmuntrende tilråb.
Mesterskaberne bød igen i år på
mange velspillede kampe og især U11
og U13-rækkerne var der mange
tilmeldte, hvilket også gav mange
tætte kampe.

Medaljetagerne kan du læse om et
andet sted i bladet. Til sidst skal der
rettes en stor tak til trænere og foræl-
dre, der i forening fik arrangementet
til at glide.

USU

Placeringerne blev...
U9 HS
1. Christian Nobel
2. Sebastian Erichsen
3. Nikolaj Strøm
U11-A HS
1. Oskar Emil Storm
2. Frederik Q. Bruun
3. Kristian Snitkær
U11-A HD
1. Oskar Emil Storm/Frederik Q. Bruun
2. Sebastian T. Larsen/Kristian Snitkær
3. Jon Vestergaard/Frederik Nobel
U11-A DS
1. Nikoline Skaarup
2. Alberte Pedersen
U11-B HS
1. Nicolai Johansen
2. Stefan Ravn van Overeem
3. Andreas Søborg

U11-B HD
1. Stefan Ravn/Casper Augustenborg
2. Andreas Flarup/Gustav Ryberg Smidt
3. Andreas Søborg/Emil Jensen
U13-A HS
1. Mads Flarup
2. Mikkel Svendsen
3. Mikkel Sørensen
U13-A DS
1. Caroline Niegaard
2. Clara Beate Storm
U13-A HD
1. Mads Flarup/Anton Debel
2. Mikkel Svendsen/Frederik Q. Bruun
3. Janus Hansen/Mikkel Sørensen
U13-A MD
1. Caroline Niegaard/Jeppe K. Jørgensen
2. Clara Beate Storm/Anton Debel
3. Simone B. Sørensen/Dennis Olesen
U13-B HS
1. Mathias V. Wehde
2. Dennis Olesen
3. Nikolaj K. Mårtensson

Ungdomsklubmesterskaber 2005
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