
VADUM IDRÆTSFORENING 
 

VIF FODBOLD 
 
Fodboldafdelingen indkalder hermed til afsluttende afdelingsmøde, (generalforsamling) i klublokalet 
bagerst i hallen. 
 
Fodboldafdelingen indkalder hermed til årligt afdelingsmøde, (generalforsamling) i klublokalet bagerst i 
hallen. 
 
Mandag, den 3. marts 2014 kl. 19.00 
 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning. 
3. Ungdomsformandens beretning, 
4: Regnskab 2013, v/Jens Peter Hansen 
5: Budget 2014, v/Jens Peter Hansen og Flemming Nybro. 
6: Behandling af indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet. 
7: Valg: På valg er næstformand Sascha Bøjlund, genopstiller ikke, samt kasserer Jens Peter Hansen, villig til 
at modtage genvalg. Eventuelle andre kandidater til bestyrelsen bedes meddelt formanden senest 7 dage 
før mødet.  
8. Eventuelt 
 
Forældre til ungdomsmedlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen 
  
 
På fodboldudvalgets vegne 
 
Søren Andersen 
Mail: cja-inventar@cja.dk 
  

mailto:cja-inventar@cja.dk
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Referat: 

1: Torben Andersen valgt som dirigent, og forsamlingen (11 deltagere) konstaterede at indkaldelsen til 

afdelingsmødet var rettidigt annonceret i Vadum Bladet. 

2: Formandens beretning fremlagt af Søren Andersen, se udgave nedenfor, og godkendt. 

Af beretningen fremgik det at Søren trækker sig som formand, da formandsposten ikke er på valg optages 

dette punkt under eventuelt. 

3: Ungdomsformandens beretning fremlagt af Flemming Nybro, se udgave nedenfor, og godkendt. 

Der blev stillet forslag om at årsbladet fremadrettes når nu det udkommer i starten af året, vi takker for 

forslaget og vil se på det i forbindelse med fremtidige udgivelser. 

Der blev gjort opmærksom på om ikke klubben skulle fokusere lidt mere på DGI nu hvor det virker som om 

at DBU glemmer de små klubber. Emnet blev kort diskurteret for plusser og minusser. 

4 og 5: Regnskab og budget fremlagt af Jens Peter Hansen, se udgave nedenfor, og godkendt. 

Der blev stillet spørgsmål om Bødeudgifternes størrelse, det kan gøres bedre. Ligeledes bør vi holde 

udgifterne nede så vi forsat kan sende de unge på ture, specielt er det vigtigt her i tider med 

medlemsnedgang. Det blev ligeledes også bemærket at budgettet for 2014 kun lige løber rundt, der bør 

derfor i 2014 holdes fokus på budgettet ikke skrider. 

 

6: Ingen indkomne forslag. 

7: Valg af næstformand samt kasserer. 

Ann Høstrup modtog valg som næstformand. Jens Peter Hansen genvalgt som kasserer. 

Vi byder Ann velkommen og siger tak for en stor indsats til Sascha Bøjlund som afgik som næstformand. 

8: evt. 

Vores formand forlader posten pr. dags dato midt i valgperioden, det op til den resterende 

bestyrelse at konstituere sig og der tage stilling til om der skal afholdes ekstra ordinært valg eller 

om den sidende bestyrelse vil konstituer en formand indtil næste valg. Udfaldet skal hurtigst 

muligt meldes ud til HB.    

Slutteligt blev Søren og Sascha takket for deres store indsats i klubben, det kunne da være dejligt 

at se dem tilbage i arbejdet for klubben igen. 

Mødet afsluttet, med tak for god ro og orden af Torben Andersen. 

 

Bestyrelse og konstitueringsmøde aftalt til tirsdag den 11. marts kl 17.00 
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F O D B O L D 

Formandens beretning vedrørende afvikling af seniorafdelingens sæson 2013: 

SENIOR: 
Vores herre seniorhold startede sæsonen i serie 4. Første halvår gik ok, vi lå nummer 3 i puljen, da vi nåede 
til sommerferien. 
Da vi så nåede til sommerferien, stod vi med et stort problem, vores mangeårige træner Jørgen Jensen 
Valgte at stoppe, vi brugte derefter rigtig mange ressourcer, på at lave En aftale med en anden træner, det 
lykkedes næsten, men desværre sprang den mulige træner Fra, i sidste øjeblik, derefter var vi rigtig presset, 
mange spillere valgte dog imidlertid at stoppe i klubben, Pga. af den usikkerhed som var, vedr. træner 
situationen, men heldigvis sprang Jens Peter til i sidste øjeblik, stor Tak til JP For dette. 
Efteråret gik ikke så godt for holdet, der var stor usikkerhed på og omkring holdet, derfor tror vi også, at 
dette var grunden til at holdet endte på en sidste plads, dvs. vi rykker ned i serie 5, til den nye sæson. 
Vi håber dog at der kommer mere stabilitet omkring holdet til den nye sæson. 
Desværre kom der kun 8-9 personer til standerhejsningen, men vi tror stadigvæk på holdet, og måske 
dukker de sidste frem når vejret bliver lidt bedre. 
 

OLD BOYS: 
Vi lagde ud med 2 hold, et 7 mands og et 13 mands hold, vi måtte dog tidlig i sæsonen, trække 7 mands 
holdet, da opbakningen svigtede til dette, det var rigtig øv, for det resulterede i at rigtig mange spillere 
måtte sidde over på 13 mands holdet i gennem sæsonen, men generelt har humøret været højt og 
tilslutningen været rigtig god, vi har holdt afslutnings fest, som sædvanlig er en succes, præstationerne har 
svigtet meget på holdet, men det er ikke altid så vigtigt, da 3 halvleg, er ligeså vigtig, vi håber tilslutningen 
bliver rigtig god til den nye sæson, det forventer vi da mange har meddelt de ønsker at spille… 

UNGDOMSAFDELINGEN: 
Se separat beretning fra ungdomsformanden. 

NØRHALNE CUP: 
Afviklingen af Nørhalne Cup 2013 blev som mange af de andre år en stor succes for klubben, også for byens 
butikker, i hvert fald økonomisk, vi havde desværre ikke så mange spillere boende på skolen, da Cuppen lå 
oveni Norges nationaldag, dvs. at rigtig mange Norske hold ikke deltog i Cuppen, og ligeledes var 
ombygningen af skolen fortsat i gang. 
Mht. resultatet var det over forventning, vi kom ud med et ca. overskud på 50.000 kr., det var et rigtig godt 
resultat, set ud fra vi manglede så mange hold, men vi havde et rigtig godt vejr, så dem der kom ned på 
banerne brugte lidt flere penge. 
Vi vil gerne takke alle de frivillige som brugte deres tid i disse dage, og der var heldigvis flere som gav udtryk 
for at de ønskede at give en hånd igen i 2014..FEDT’ 
Jeg vil også gerne sige stor tak til Malene, Helle og Heidi for deres suveræne planlægning.. 
Der skal også lyde en rigtig stor tak til Ulla Hjørne, som har meddelt hun helst ikke ønsker at være med 
mere, men hun og Ole har også gjort en kæmpe indsats i klubben.. 
Vi havde også fået nye kridt mester (Carsten Thomsen), som gjorde det rigtig godt. 
 
Generelt vil jeg sige fodbold afdelingen, har deltaget i rigtig meget frivilligt arbejde gennem sæsonen, der 
tænker jeg på flyshow på flyvestationen, halfest, uddeling af breve iforb. med Bredbånd Nords indtog i 
byen, og flere andre opgaver… 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle for det samarbejde som har kørt gennem de sidste år, jeg har besluttet 
at trække mig som formand for fodboldafdelingen, af personlige årsager, det har været rigtig spændende, 
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jeg trækker mig tilbage fra d.d, men jeg vil dog gerne gennemføre Nørhalne Cuppen i 2014, hvis den 
siddende bestyrelse ønsker jeg gør det… 
Jeg har meddelt hovedbestyrelsen i VIF, at jeg stopper… 
Tusind tak til alle trænere, ledere samt bestyrelse for samarbejdet. 
 
Med disse ord vil jeg gerne takke alle for den forløbne sæson og ønske hjertelig velkommen til en 
forhåbentlig fremgangsrig og lykkelig sæson i 2014 
 
Vadum, den 3. marts 2014 
 
Søren Andersen 
Formand 
 

UNGDOMSAFDELINGEN: 
for sæsonen 2013 af Flemming Nybro. 
 
Ungdomsfodbolden i Vadum består af ca. 180 drenge og piger, 10 drenge hold og 7 pigehold, der til 
kommer 30 trænere, så vi er en stor flok på der nyder fodbolden og fælleskabet i klubben. 
Det er mange, men også et fald over de sidste år. Som ungdomsformand er det rigtigt dejligt, at kunne 
bidrage til, at fodbold er et aktivt valg for de unge mennesker her i byen, men det er også en udfordring af 
vi har mindre årgange at se frem til og at flere søger til større klubber.   
Det kræver mange frivillige at drive klubben, og det kan godt være noget af en svær kabale at få til at gå op. 
Heldigvis er der mange der gerne vil være træner i Vadum, men de er ikke altid nemme at finde, det er jo 
mange timer der bruges hver uge på træning og kampe. Ofte har vi afløsere på plads, men desværre er det 
også sket at det først er kommet på plads lige før sæson start, men indtil nu er det altid lykkedes. 
Til jer trænere i klubben vil jeg godt sige 1000 tak for jeres indsats, jeg ved I bruger meget tid på drenge og 
pigerne, og det er vi utrolig glade for. Jeg ved også at I får meget igen, I lære de unge mennesker at kende 
igennem tykt og tyndt. 
I klubben har vi rigtig mange trænerassistenter, unge drenge/piger der selv spiller fodbold, der gerne vil 
hjælpe med at træne. Det er jeg utrolig stolt over, og I skal have stor tak for jeres hjælp.  
Ud over de mange trænere/ledere i klubben er der også dejligt mange forældre der giver en hånd med. Om 
det er kørsel, tøjvask, oprydning og assistance ved vores arrangementer, så er der altid mange hænder at 
trække på. Bliv endelig ved med det, det er med til at få klubben til at køre flot. 
Skulle du også have lyst til at hjælpe i klubben, som træner, holdleder, arbejdsmand, kagebager eller 
lignende, så kontakt os endelig, vi har brug for rigtig mange hænder. 

Sæsonen 2013 
Her ved starten af fodboldåret 2014, er der flere indtryk fra den forgangne sæson som jeg godt her kort vil 
nævne.  
Vi startede året med standerhejsning. Det var skønt at se at alle var klar til at blive sluppet løs på græsset. 
Vi fik skudt sæsonen godt i gang og kunne se frem til NørhalneCup. Her deltog vi selv med 7 hold og var 
medarrangør af stævnet, det var nogle dejlige men også kolde dage. 
Traditionen tro holdt vi sæsonafslutning fredagen før skt.hans, en eftermiddag med fodbold sjov, efterfulgt 
af fællesspisning og overrækkelse af årsmedaljer. Jeg tror vi var tæt på 300 mennesker samlet, hvor 
vejrguden dog sendte os ind i hallen til spisning. Fredagen hvor skolen sluttede, fyldte vi en bus med 
sommer glade piger og tog turen til Gråsten. En skøn tur hvor også mange forældre tager med i 
campingvognen eller teltet. Desværre blev det i 2013 kun pigerne der kom med, med lodder og trisser fik 
Ann Høstrup pigerne med i en ellers fuldt besat turnering. For at vi ikke skal komme i samme klemme i 
årene fremover har vi med Ann´s hjælp fået nedsat et stævneudvalg, der koordinere tilmelding og evt. 
overnatning. 
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Efterårssæsonen var noget af en udfordring, vi er knapt nok kommet hjem fra ferie og så ruller turneringen 
af sted, nye årgange, nye baner, nogle med ny træner, ja der er meget der skal falde på plads når efteråret 
starter. Jeg synes I alle har gjort det flot og taget de nye udfordringer med højt humør. 
Når jeg også ser tilbage på året, så er det også dejligt at se at rigtig mange hold, der har haft lyst og 
overskud til at tage til flere forskellige stævner, stor ros til alle, helt sikkert noget vi fremover vil støtte.  
Vores nye tiltag med Torben som Træner-Coach gik af flere grunde lidt i kludder. Vi fik dog stablet 
Tematræning op som løb over 8 fredage i efteråret. Vi fik høstet mange erfaringer og er klar med yderligere 
tiltag for året 2014. 
 

2014 nye tiltag: 
For at dæmme op imod den vigende tilslutning, besluttede vi at søge DBU´s ”Leje en B&U Konsulent”. Vi 
blev en af de heldige klubber og får stillet 200 timers assistance om året til rådighed. Kenneth Kjærsgaard 
bliver vores mand de næste 2 år, Kenneth har mange års erfaring som Ungdomstræner, A-licens og har de 
sidste 4 år kørt projektet i BTI og Brønderslev. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet, her til foråret vil 
fokus ligge hos drengene i alderen 10-15 år, men vil også bistå Morten Nielsen omkring alle pigerne. 
 
Flere hænder og tættere på. Vi arbejder med at få fordelt mange af de praktiske opgaver der er i klubben 
på flere hænder, og har i den forbindelse etableret et Stævneudvalg med Ann Høstrup som tovholder og 
som Pige-ungdomsansvarlig er Morten Nielsen tiltrådt her fra årets start. Vi søger også en Drenge-ungdoms 
ansvarlig og håber vi snarrest kan finde den rette person til opgaven. 
 
Her til slut, vil jeg gerne sige mange tak for et godt fodbold år, til alle, trænere, spillere, forældre og gode 
støtter af fodbolden. Og huske i Vadum skal det være sjovt at blive god til fodbold. 
 
Med håb for en flot sæson 2014 
Ungdomsformand, Flemming Nybro 

Sponsorudvalgets årsberetning 
Sponsorudvalget har i 2013 haft stor opbakning fra vores sponsorer, men desværre har vi også måtte 
erfare, at nogle har bakket ud og nogle har sagt nej tak grundet samarbejdet med Studs marketing. 
Sponsorudvalget vil stadig gerne have samarbejde med denne, og kontrakten med Studs marketing er 
genforhandlet så vi kan tilfredsstille mange af vore nuværende og muligvis kommende sponsorer på en fair 
måde. 
 
Vi har også i år søgt forskellige fonde som ellers pt er meget tilbageholdende, men det er lykkedes os at få 
midler til de CUP´s vi har deltaget i. Lotteriet gave en flot indkomst på lotteriet på god 40.000kr som 
selvfølgelig går ubeskåret til fodboldafdelingen store som små hold. Vi er allerede i gang med nye 
fondsøgninger, og søger selvfølgelig andre mulige fonde resten af året.  
 
Vi har igen i år gennemgået alt spillertøjet, og sørget for udskiftning af nedslidt og irrelevant tøj. 
Så alle hold kan være sikre på at spille i lækkert og pænt tøj med alle de nuværende sponsorer.  
 
Vores mål for 2014 er selvfølgelig at lave endnu et lotteri, om muligt endnu mere spændende end sidste år, 
hvilket er en fornøjelse da det nu er blevet en tradition, søge fonde og prøve at finde endnu flere 
sponsorere. 
Sponsor udvalget, Sascha Bøjlund og Mette Nybro 
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Kommentar til regnskabet 
Resultatet for fodboldafdelingen i 2013 må anses som værende ikke tilfredsstillende, men vi kommer dog 
ud af regnskabsåret uden underskud. 
Vi har i året haft en stor nedgang i kontingentindtægter, hvilket skyldes flere forhold. Dels har vi mistet et 
antal spiller i løbet af året, men også det nye medlemssystem spiller en hel del ind, idet vi nu har at gøre 
med et tilmeldingssystem og ikke et opkrævningssystem. Dette gør at vi i fremtiden skal blive langt bedre til 
at hjælpe hinanden fra træner til bestyrelse, idet vi nu ikke længere kan se hvem det er der mangler at 
betale. Udover den manglende kontingent vil det i fremtiden også få dobbelt betydning, idet det tidligere 
var antallet af registrerede medlemmer  der dannede basis for det kommunale tilskud.  Det er det på sin vis 
stadigvæk, men nu skal medlemmerne altså selv registrere sig, og det kniber det en smule med. 
På den positive side kan man sige at deltagelse i forskellige arrangementer, herunder Nørhalne Cup, og 
vores årlige lotteri har bidraget med stadig flere indtægter, og det er vigtigt vi også i fremtiden kan gøre 
brug af medlemmernes arme og ben i forbindelse med disse arrangementer. Det kunne eksempelvis være 
en god ide, hvis vi kunne inddrage hele byen noget mere i forbindelse med Nørhalne Cup. 
 
På udgiftssiden er det vigtigt vi er lidt opmærksomme på redskaber (herunder bolde), spillertøj og ikke 
mindst bøder. Vi har de sidste par år haft helt unødvendige udgifter til manglende indrapportering af 
resultater samt udeblivelser både med og uden afbud. Det er vigtigt at vores trænere, hvis de er i tvivl om 
hvordan de skal forholde sig i forskellige situationer, tager kontakt til enten hinanden eller bestyrelsen. Vi 
er her alle sammen for at hjælpe hinanden. 
Med hensyn til budgettet for 2014, har vi prøvet at tage så meget hensyn til vores nye situation, med et 
dalende medlemstal som muligt, men vi er som udgangspunkt ikke super optimistiske omkring store tal på 
bundlinjen. Modsat vil vi heller ikke nu og her skære for meget på omkostningssiden, men prøve at se om 
ikke vi kan få vendt tilbagegangen. 
 
Vadum 28. februar 2014 
Jens Peter Hansen 
Vadum Fodbold 
Kasserer 










