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Frederikssundsvej 288-290
2700 Brønshøj

4 YOU 
Cowboy jakke 

299,75

Tlf. 38 89 00 80

4 YOU Jeans 

299,75

Model: 
Henrik S. Olsen

Lørdag den 24. marts afholdes der klubfest i forbindelse 
med den årlige generalforsamling. Som altid er det bil ligere 
både at deltage i generalforsamling og klubfest, da vi gerne 
vil have mange med til den ca. en time lange generalforsamling.

Generalforsamlingen starter kl. 18.30 og festen forventes at gå i gang 
kl. 20.00. Deltagelse i klubfesten koster 150 kr., hvorimod man slipper med 
100 kr. for deltagelse i både generalforsamling og fest.

Som altid afholdes generalforsamlingen og klubfesten hos Ole i Hylte bjerg-
hallens cafeteria. Tilmelding foregår på opslagstavlen i Hyltebjerghallen eller 
på vbk@vbk.dk.

Festudvalget

KlubfestKlubfest
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VBKs bestyrelse

Formand, Kim Hansen
Frederikssundsvej 281, 3. th.
2700 Brønshøj
Tlf. 38 79 18 17
E-mail: formand@vbk.dk

Næstformand, Lasse Jacobsen
Vanløsebyvej 11, 1. tv.
2720 Vanløse
Tlf. 38 74 00 06
E-mail: vb11@mail.tele.dk

Kasserer, Christina Høyer
C.F. Richsvej 69
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 21 78 20
E-mail: kasserer@vbk.dk

Sekretær, Søren Lisberg
Hvidbjergvej 3, 2. th. 2720 Vanløse
Tlf. 38 79 55 35
E-mail: s_lisberg@get2net.dk

Motionistrepræsentant
Jørn Pedersen
Veras Allé 25, 2. tv., 2720 Vanløse
Tlf. 38 74 25 14
E-mail: motionist@vbk.dk

Spilleudvalgsformand (SSU)
Michel Karlsson
Jydeholmen 45, 1. th
2720 Vanløse, Tlf. 27 22 87 37
E-mail: su-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, Anette Sørensen
Lønstrupvej 1. mf.
Tlf. 38 28 01 39
E-mail: ats@force.dk

Suppleant, Michael Gadegaard
Nedertoften 37, 3. tv.
Tlf. 44 89 16 59
Mobil 40 40 16 59
E-mail: sponsor@vbk.dk

SU
Michel Karlsson, Jydeholmen 45, 1. th
2720 Vanløse, Tlf. 27 22 87 37
E-mail: su-formand@vbk.dk

Anders Jørgensen, Alhambravej 17, 2. tv
1826 Frederiksberg C, Tlf. 22 31 07 67

E-mail: adj@vip.cybercity.dk

Jesper Andersen, Søndervangs Allé 4
2500 Valby, Tlf. 36 30 00 91
E-mail: jesperandersen@pc.dk

Festudvalg
Michel Karlsson, Tlf. 27 22 87 37
Jes Madsen, Tlf. 35 12 84 76
Thomas Madsen, Tlf. 26 83 60 40

Redaktør VBK-Nyt
Kirsten Hansen, Sylviavej 26, st.tv
Tlf. 38 79 45 53 E-mail: kha@idenyt.dk
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Brian Moesgaard
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Søren Frandsen
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Ungdoms-trænere
Frank Larsen
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Hjælpetrænere:
Morten Dam, Tlf. 27 20 95 26
Lasse Byrdal, Tlf. 38 74 84 92

Åbne turneringer
Kenneth Jørgensen
Tlf. 36 44 86 07

Sponsorudvalget i VBK
Michael Gadegaard
Lasse Bo Jakobsen
Kim Hansen
E-mail: sponsor@vbk.dk

Spillesteder
Hyltebjerghallen
Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse
Tlf. 38 71 55 05

Grøndal Centret
Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV
Tlf. 38 34 11 09
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Flere penge til 
ungdommen
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Det kommunale tilskud som VBK 
modtager er i 2007 steget med ikke 
mindre end 16.000 kr. i forhold til året 
før. Det forhøjede tilskud skyldes, at 
ungdomstræningen de senere år er 
blevet optimeret med flere trænere, 
hvilket er en af årsagerne til de flere 
penge, der tilfalder klubben.

Bestyrelsen i VBK har i det kom-
mende budgetforslag afsat 7.000 
kr. der skal bruges som tilskud til 
en tur for ungdomsafdelingen til 
“Danmarksmesterskaber for ung-
domsspillere”, der afholdes i Grind-
sted i Jylland, og har omkring 1.000 
deltagere fra hele landet. Der er også 
afsat 10.000 kr. ekstra til trænerud-
gifter i ungdomsafdelingen for at øge 

Leder af formand Kim Hansen

kvaliteten i træningen. Det er dog ikke 
kun ungdomsafdelingen, der får glæde 
af flere penge i den kommende sæson. 
I budgetforslaget fra bestyrelsen er der 
afsat 8.000 til et arrangement for klub-
bens frivillige. Det er endnu ikke be-
sluttet, hvilken form for arrangement, 
der bliver tale om, men sikkert er det, 
at alle klubbens 30-40 frivillige vil 
blive indbudt til at deltage.

I forbindelse med den nye hal, som 
forhåbentlig står klar om godt et år, er 
der igen i år afsat 5.000 kr., der skal 
bruges til forskellige fremstød for 
VBK, der kan generere flere medlem-
mer til klubben.

Det kunne være annoncer i de lo-
kale aviser, et opvisningsarrangement 
eller andre tiltag, der kan synliggøre 
klubben i lokalområdet. 

Alt i alt giver budgettet et forventet 
underskud på godt 13.000 kr., hvilket 
bestyrelsen dog har fundet accepta-
belt, da vi skal være gearet til at ud-
nytte de muligheder den nye hal giver 
os, når den forhåbentlig står klar næ-
ste år.

Formanden

NYT FRA SENIORAFDELINGEN

Spilleudvalget indbyder hermed til årets klubmesterskab i Hyltebjerghallen.

Kampe afvikles lørdag den 14. april og søndag den 15. april samt lørdag den 
21. april i tidsrummet 13.00-19.00. Husk, at være opmærksom på, at finalerne 
afvikles samme dag.

Der spilles i følgende rækker:
Mesterrækken:   Alle A-trupspillere og vindere af A-rækken 2006.
A-rækken:  Alle B- og C-trupspillere og vindere af B-rækken 2006.
B-rækken:  Alle D-trupspillere og vindere af Motionistrækken 2006.
Motionist-rækken: Alle motionister.
Veteran-rækken: Alle veteraner.

Prisen for at deltage er 50 kr. pr. kategori (pr. person!), som betales inden din 
første kamp starter. Bolde af 5 kr. stykket kan købes i hallen til de indledende 
kampe – finalebolde er gratis.

Programmet er foreløbig: 
Lørdag d.14/4 afvikles DD og HD i alle rækker samt finaler.
Søndag d.15/4 afvikles DS og HS i alle rækker samt finaler.
Lørdag d. 21/4 afvikles MD i alle rækker samt finaler .

Spisning lørdag d. 21/4 efter MD-finalerne. 
Tilmelding ved opslag i hallen 
eller på tlf. 27 22 87 37.

Spørgsmål rettes til 
Michel Karlsson tlf. 27 22 87 37 eller 
Bent Henriksen 38 74 52 60.

                  Vel mødt !! 

VBK’s klubmesterskab 2006-2007
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NYT FRA 50+

Flere gange har jeg hørt klubmedlem-
mer tvivle på, om den meget omtalte 
idrætshal nogensinde kommer til 
Vanløse. Hallen skal som bekendt byg-
ges lige overfor Hyltebjerghallen, og 
det er over 10 år siden vi første gang 
forsøgte at overbevise Københavns 
Kommune om at det ville være den 
helt ideelle placering for en ny hal i 
Vanløse. Senere er der så blevet afsat 
omkring 40 millioner kr. til projektet.

Status er at projektforslaget blev 

sendt i udbud omkring nytår, og i 
disse dage indløber de forskellige til-
bud til Københavns Kommune. Hvis 
den forventede pris holder, vil det 
første spadestik blive taget i løbet af 
martsmåned, og hallen kan forventes 
at stå klar omkring et år efter.

På generalforsamlingen den 24. 
marts vil der blive orienteret om pro-
jektet og det vil være muligt at se teg-
ninger af den nye hal.                     

Formanden

Nyt afsnit om den nye idrætshal i Vanløse samt under 10 point i 7 af disse sæt. 
Det kan ikke gøres hurtigere, 45 min. 
incl. opvarmning. Eneste “lyspunkt” 
stod 2 MX , Hanne og Bruno,  for - de 
fik 19 i 2 sæt.

Men vi gik nu ikke grædende hjem, 
vi drøftede mere modstandernes so-
ciale holdning. Det var iøvrigt også 
gældende da de gæstede os. Kun 3 
havde lyst (for det kan da ikke være på 
grund af den overskredne spilletid) til 
at nyde en vand/øl sammen med alle 

os andre bagefter, der var ingen tale 
med tak for kampen, men så slap vi 
jo for det og for at synge 3.vers.. For 
øvrigt forlod disse 3 selskabet før os 
andre. Nok og det, hvis der rykker 2 
hold op, møder vi nok ikke dem næste 
år. Hanne fik vinen.

Tak til rigtig gode hjælpere i alle 3 
kampe, og specielt i den sidste kamp, 
hvor Svend, Gert og Torben kom på en 
rigtig uriaspost. 

Erik

Malerfirmaet H.F. - v/Henning Frederiksen�
Jydeholmen 51 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 15 69

NYT FRA SENIORAFDELINGEN

SIF 2 - VBK 4
Den første kamp var mod topholdet. 
Mine 3 U-17 spillere kæmpede bravt, 
men det var svært. Vi tabte 12-1. 
Tak Brian!

VBK 4 - Dragør 4
Thomas Madsen, ja med den baghånd 
kan man ikke tabe....han vinder sine 
2 kampe. Sanne Jessen ser ikke kun 

godt ud, men vinder sine to kampe 
stort. Lene Laursen to kampe. Måske 
er det fordi, at hun har tabt sig? Jan 
Høier, jeg troede ikke, at du var så 
god. Han vinder sine to kampe. Igen 
Brian vinder to kampe. Den afgørende 
med Peter S. Laursen. Palle, tak fordi 
du kom! Anett, jeg kan altid ringe til 
dig i sidste øjeblik, tak! Rosinen i pøl-
seenden, FCK Gert. Han vandt et sæt, 
mens hans holdleder så måbende til.

4. holdets kampe 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3.  a) Spilleudvalgsformandens beret-

ning. b) Ungdomsformandens be-
retning

4. Fremlæggelse af:
a)  Revideret regnskab for 2006 

(Kassereren)
b) Budget for 2007 (Formanden)
5. Behandling af indkomne forslag.

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

fortsætter perioden ud.
b)  Kassereren (ulige årstal): Christina 

L. Høyer modtager ikke gen-
valg. Bestyrelsen foreslår Michael 
Gadegaard.

c)  SSU-formand (lige årstal): Michel 
Karlsson fortsætter perioden ud.

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

Dagsorden for VBK’s ordinære generalforsamling
lørdag d. 24. marts 2007 kl. 18.30 i Hyltebjerghallen med efterfølgende fest

Træningen i Hyltebjerghallen er aflyst onsdag den 21/3 og 
torsdag den 22/3 p.g.a. andet arrangement i hallen.

Aflysning af træning i Hyltebjerghallen!
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Rhodos
Taverna

Jyllingevej 10 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 78 06

Lodseddelsalget er i gang igen og 
ungdomsspillerne sælger lodder for 
20 kr./stk. Ungdomsafdelingen “tje-
ner” 8 kr. for hvert solgt lod og pen-
gene går til rekvisitter og aktiviteter 

i ungdomsafdelingen. Salget kører 
maj måned med, så hav endelig en løs 
tyver i lommen! Lodder kan rekvire-
res hos Henrik Pøhler, hvis man skulle 
have lyst til at sælge.

Lodseddelsalg

Her vil årets kammerat, talent og 
ungdomsspiller blive kåret. Ligeledes 
vil der blive uddelt præmier til de tre 
mest ihærdige lodseddelsælgere. Efter 

denne dag er al ungdomstræning af-
lyst frem til midten af august måned. 

Indbydelser vil blive uddelt til træ-
ning i starten af maj.

Ungdomsafslutning onsdag den 30/5 kl. 15-17

Så kom den første sejr i hus i vor hjem-
mekamp mod FKIF.4 den 16.12. - 5-3 
stod der på tavlen til sidst.
Der var sejre til 1 MX, Alice og Benny 
og 1.2.3.4 HD. DD Hanne og Alice var 
ude i 3 sæt med det smuttede til sidst. 
Holdlederen mente, at der skulle spil-
les længere tid end da vi mødte FKIF 
sidst, så han var ude i 2 x 3 sæt med 2 
forskellige resultater, men sejren sam-
men med Ryg faldt i den sidste kamp, 
da alle andre var færdige.
Der var vin til Villy.

Så kom vi ned på jorden igen den 
20.1. mod HB2000.2. De vinder vist 

den række i år, så vi var forberedte, og 
desværre var vor holdopstilling meget 
langt fra normalen, men moralen var 
høj og selv om der blev kæmpet godt 
gav det kun 2 sejre. DD Alice & Kit i 
3 sæt og 2. MX Alice & Villy. Benny 
og Ole var lige ved i 1 HD, de fører 
længe i 3 sæt, men må slippe taget til 
sidst ved 21-23, og i 2 HD fik Villy og 
Gert 19 og 18.  Der var vin til Kit. 
 
Så fik vi det der på godt dansk hedder 
en rigtig røvfuld. Det skete ude mod 
GBK2. den 27.1. Der er ikke rigtig 
meget at skrive om. 8-0, og 16-0 i sæt, 

50+ 2, 1 sejr og 2 nederlag

NYT FRA 50+

NYT FRA BESTYRELSEN

e)  Bestyrelsesmedlemmer: (2 med-
lemmer lige årstal, 2 medlemmer 
ulige årstal): Søren Lisberg og 
Lars Bo Jacobsen modtager gen-
valg. Jørn Pedersen og Mogens 
Jeppesen fortsætter perioden ud.
2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 
år ad gangen): Bestyrelsen foreslår 
Anette Søndergaard Sørensen og 
Morten Dam.

f) Mindst 3 medlemmer til spilleud-
valget for ét år ad gangen.
g)  2 revisorer (én lige årstal, én ulige 

årstal): Tim Kohring modtager gen-
valg. Dorthe Søegaard Christiansen 
fortsætter perioden ud.

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

7. Eventuelt.
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Årsregnskab 2006 - VBK

På sidste brugerbestyrelsesmøde blev 
der generelt udtrykt stor tilfredshed 
blandt klubberne med Oles overta-
gelse af halvagtfunktionen for godt et 
år siden, hvilket jo er rigtig positivt. 
Men jeg er blevet gjort opmærksom 
på, at der er behov for at præcisere de 
”nye” forhold for nogle af VBKs med-
lemmer. 

Allerede tilbage i december 2005 
skrev jeg i VBK-Nyt, at én af grun-
dene til, at ordningen kunne lade sig 
gøre og, at der samtidig blev frigivet 
nogle penge til brugerbestyrelsen (og 
dermed til Hyl-tebjerghallen) var, at 
klubberne selv skulle hjælpe til med 
enkelte arbejdsopgaver – bl.a. mob-
ning af gulvet og opsætning/nedtag-
ning af rekvisitter. For VBKs ved-
kommende betyder det f.eks., at 20 
badmintonspillere ikke behøves at stå 
og vente på, at nettene bliver sat op 
eller taget ned, men i ste-det selv hjæl-

per med det. Vi skal altså vænne os til, 
at der skal ydes lidt i Hyltebjerghallen 
for, at vi også kan nyde. 

Overfor Københavns Kommune er 
det stadig Oles ansvar, at tingene bliver 
gjort, men vi har alle en forpligtigelse 
til at hjælpe til at få det til at fungere 
tilfredsstillende i Hyltebjerghallen og 
til at sikre, at den nye ordning forbli-
ver en succes.

Jeg tror, at ordningen vil være med-
virkende til, at vi også har en halvagt-
funktion i Hyltebjerghallen i årene 
fremover – alternativet havde sand-
synligvis været, at halvagten helt blev 
fjernet fra Hyl-tebjerghallen og så var 
det i hvert fald helt sikkert klubberne 
selv, der skulle skifte rekvisitter.

Jeg står meget gerne til rådighed for 
at besvare eventuelle tvivlsspørgsmål 
om ordningen.

Henrik Olsen
Formand for Brugerbstyrelsen

Status på den nye 
”vagt-ordning” i Hyltebjerghallen

NYT FRA BRUGERSTYRELSEN
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Det er heller ikke første gang der har 
været skrevet om det kaos, der i løbet 
af sæsonen har præget fredag eftermid-
dag i Hyltebjerghallen.

Klubben mistede fredagstiden mel-
lem kl. 13.00 og 13.30, og problemet 
er opstået ved, at hallen først er blevet 
åbnet kl. 13.30 og de mange børn, der 
kommer lige fra skole har måtte stå 
udenfor hallen og vente til den blev 
åbnet. VBK har flere gange været i 
kontakt med Ældre i Bevægelse, der 

har tiden før os i et forsøg på at få åb-
net hallen fra kl. 13.00, men desværre 
uden held. Nu er Brugerbestyrelsen i 
Hylte bjerghallen gået ind i sagen, og 
har skrevet til Ældre i Bevægelse og 
kraftigt opfordret dem til ikke at holde 
hallen lukket i den omtalte periode.

Vi håber dermed, der meget snart 
er en holdbar løsning på de problemer, 
der har været fredag eftermiddag i 
Hyltebjerghallen. Formanden 

Fredagskaos i Hyltebjerghallen

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Der spilles ungdomsmesterskaber i 
weekenden 14.-15. april i tidsrummet 
9-13. Der spilles i aldersgrupperne 
U9-U17/U19 og hvor det er muligt 
opdeles spillerne i A -og B-række, så 
man er sikker på jævnbyrdige kampe. 
Desuden opdeles spillerne i puljer, så 
man får flere kampe i hver kategori. 

Prisen er 50 kr. pr. kategori man 
deltager i. Det er altid tilladt at deltage 
i højere aldersgrupper. Man vil dog 

automatisk blive placeret i A-rækken, 
hvis man vælger at deltage hos de æl-
dre. Der vil som udgangspunkt blive 
spillet finaler lørdag d. 21/4 kl. 9-12, 
men da en del spillere skal spille DM 
denne weekend vil kampe hvor disse 
spillere indgår blive spillet på træ-
ningsdagene i løbet af ugen mellem 
klubmesterskabsweekenderne. Der vil 
blive uddelt klubmesterskabsindbydel-
ser til træning om kort tid.

Klubmesterskaber ungdom
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Udkast til budget 2007, VBK




