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Første punkt på dagsordenen var valg af diri-
gent, og efter lang tids diskussion blev Hans Pe-
tersen valgt. Hans erklærede generalforsamlingerl
for åben og oplæste dagsordenen.

Næste punkt var protokol og beretning. Sekre-
tær OIuf Hess Iæste protokollen, som omhandlede
bestyrelsesm øder og den forrige generalforsam-
ling. Til beretning havde forrnanden Egon Ras-
mussen ikke så meget at sige, da det meste stod
i protokollen.

Vi gik da over til tredie punkt: regnskab. Der
blev stillet en del spØrgsmåI, oS et af de første
omhandlede udgiftsposten diverse, man kunne
ikke forstå, åt den var så stor. Bestyrelsen for-
klarede, at posten var så stor, fordi startkapita-
len til den nye støtteforening gik ind under den-
ne post, hvilken iøvrigt var på 14.000 kr. Der
blev også stillet spØrgsmål om kørselsudgifterne.
Bestyrelsen svarede, at det sklydtes at træner-
honoraret gik ind under denne udgiftspost.

Punkt fire på dagsordenen: Indkommende for-
slag. Der var kommet et forslag, hvilket gik ud
på, at formanden trak sig tilbage. Forslaget var
stillet af F rank Nielsen, oS Frank måtte selvføl-
gelig motivere sit forslag. Begrundelsen var først
og fremmest baseret på to ting, nemlig, forman-
dens optræden som leder på en fodboldbane, men
foruden at være leder må vi ikke glemme, at han
er formand og skal repræsentere klubben. Den
anden begrundelse var, at formanden optrådte
diktatorisk i mange situationer.

Formanden kom i mindretal, men
havde han sagt til dirigenten, at han
sig tilbage.

Som punkt fem kom vi til valg. På
F'ormand næstformand kasserer
og festudvalget
og desuden erklærede Oluf Hess, at h,an ville
trække sig tilbage.

Derefter blev Willy Barfods mindepokal ud-
delt. Den blev i år fortjent tildelt senior- og yng-
Iingetræner Hans Petersen, som udover sit træ-
nergerning har varetaget mange andre af klub-
bens interesser.

Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt, og
de fleste af de tilstedeværende var enige offi, at
der var for lidt klubliv. Der mangler et sted, hvor
man kan samles og sidde og hygge sig.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret for
hævet.
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Medlemsbladet

Det er længe siden, at bladet her sidst udkom,

men det vil vi råde bod på ved at starte 1972 med

et nyt blad, og hvis der er mulighed for det, at

lade bladet udkomme månedsvis, men det er op

til dig om, hvorvidt vi skal have et medlemsblad,

der udkommer 12 gange årligt eller kun 6. Derfor,

hvis du har stof til bladet, skal det være redak-

tionen i hænde senest d. 10. i hver måned.

Red.

allere inden
ville trække

valg var nu
suppleant
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- OG HVORDAN MED KONTINGENT?

\ri, d.v.s. ynglingeafdelingen, vil herigennem
bladet rette en tak til Hans, for de dejlige år vi
har haft sammen. Der kan ikke være nogen tvivl
om, åt det har været er ,,de go'e gamle dagesl' tid.

Hans startede rned os som puslinge i 1961", og
lige siden har han trænet samt været en god kam,
merat for os, det var altid Hans, der gav sodavand
og især et godt råd før karnpene. Vi har nok væ-
ret et hold ,,rare lopper", rrten ikke desto mindre
holdt han da os ud i ikke mindre end 10 år, (om
der har været tale orn noget nervesamrnenbrud,
vides ikke ) .

I gennem årenes løb h,ar vi opnået absolut gode
resultater, og I{ans må afgjort siges at være den
vægtigste grr-nd til disse. Han har gennem årene
været på flere trænerkurser og sammen med sin
forstående og absolut tålmodige trænermåde, for-
mået at omdanne nogle puslinge ,,klodshanser"
til boldspillere. Sidste år, lg7 L, cler vel nok er det
mest aktuelle, er endnu en ,,fjer i hatter", til al-
les tilfredsstillelse en førsteplads.

F{ans Petersen galt..?

Som bekendt var L97l det sidste år, ieg træne-
de de spillere, i eg har haft f ra de var puslinge,
til de sidste år var ynglinge, samt de spillere der
siden er kommet til.

Når jeg ser tilbage på de 9Yz år, vi har trænet
sammer, fyldes jeg med varme og glæde over det
gode sammenhold og kammeratskab, der har her-
it et imellem os, de gode rej ser og ture vi har haft,
samt de fine sportslige resultater der er opnået,
( sidste år, turneringsvinder ) har været prikken
over i'et.

Jeg vil ønske jer held og Iykke i den kommende
sæson og håbe, at I sammen med jeres nye træ-
ner, Kaj Petersen, vil opnå gode resultater.

Sidst men ikke mindst vil ieg takke ier for det
smukke sølvfad og kurven med flasker, ieg mod-
tog til vores afslutningsfest.

Tit orientering var inskriptionen i sølvf adet:
,,Tak f or år,ene der gik."
Ynglingene sæson 7977.

Hans Petersen.

Hvor er det

Som det fremgår andet steds i bladet, har
klubben igen fået udskiftet det mest af sin be-
styrelse, og hvis man ser et par år tilbåge, vil man
erindre, at 3-4 forskellige medlemmer har be-
klædt formandsposten, det samme er det med
næstformandposten og endnu flere kasserere
o.s.v. Der er noget galt, men hvad? Er det med-
lemmerne der har været utilfredse med de sid-
dende bestyrelser. Nej, ikke i alle tilfælde. Jeg
tror, at fejlen er at finde hos bestyrelsesmedlem-
merne selrr.

Der har været mangel på tilrettelæggelse og
samarbejde bestyrelsen indbyrdes, den ene vidste
ikke, hvad den anden gjorde eller omvendt. Sam-
tidigt har der været en feberagtig sØgen efter ,,et
hav af penge" (bankospil ) , som har sat det
sportslige over styr, og måske det har skabt en
personlig stræben efter hæder og ære, som igen
har skabt indbyrdes misundelse.

Vi har nu fået en bestyrelse, der er fri for at
deltage i bankospil og udelukkende kan koncen-
trere sig om bestyrelsesarbejdet, så det er spæn-
dende og med alt muligt I1åb offi, at de vil skabe
en klub, hvor det sportslige og som deraf følger,
det kammeratlige der er i højsædet. Der er noget
at gå i gang med.

H. P.

For ynglingene

Bjarne Terkelsen.
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Ynglingene 197 1
Året 197 0 var som bekendt et fattigt år for

ynglingeafdelingen, hvor vi måtte se os ude af
stand til at stille et hold i denne aldersgruppe.

Sidste år lykkedes det derimod. Holdet bestod
af 7-8 spillere, som har fulgtes op gennem årene,
siden de var puslinge, oS 4-5 spillere som er kom-
met gennem de sidste 2 hr. AIt ialt må det vel nok
siges, at det var et godt sammenspillet hold, og
netop derfor blev der stillet så store forventnin-
ger til kæmperesultaterne, som der gjorde.

Allerede i februar måned begyndte udendØrs
træningen med en træningskamp mod Greve
Boldklub. Vigerslev tabte kampen 6-3. Noget godt
resultat var det selvfølgelig ikke, men det skulle
snart vise sig, at der skulle gå lang tid, før næste
nederlag. Inden Påske blev der høstes fine sejre
med en målscore så stor som 25-3.

I påsken havde boldklubben arrangeret en tur
til Bolzano. Turen var arrangeret for punior og
ynglinge og skulle tage 5 dage. Rej sen foregik
med tog og forløb med godt h,umØr, og efter 22
timers rej se nåede man Bolzano, en mindre by i
det nordlige Italien. Begge hold spillede på byens
stadion, og efter glimrende præstationer vandt
juniorene over Bozner F.C. med 3-0 og ynglinge-
ne vandt med 5-0 over Buropa F.C.

Efter hj emrej sen fra Bolzano viste ynglingene,
at de virkelig havde noget i sig, og at de havde
i sinde at vinde rækken. De resterende 8 kampe
i forårsturneringen blev alle spillet uden tab af et
eneste point, oS spillerne samt træner Hans Pe-
tersen kunne holde sommerferie med maximum
point for første halr-del af turneringen.

Efterårsturneringen startede lige så godt som
forårs turneringen sluttede. Ilfter de fem første
kampe lå Vigerslev stadig i toppen med maximum
point. IVIen efter at spillerne i så mange kampe
havde kunnet gå på banen med den overbevis-
ning, at pointene var lette at trække hjem, måtte

det første nederlag erkendes til Borup med 4-4
og derefter til B. 1950 med 5-3.

Trods de tabte point lykkedes det alligevel for
os at blive turneringsvinder.

Holdet bestod af f.ølgende:

Carsten Clausen Jørgen Pedersen Jørgen

Glasdam - Flemming Lockenwitz - Dan Pedersen

Bj arne Terkelsen Bj arne Munkø Freddie

Larsen Bent Fischer Ole Jørgensen Kim

Christensen * Frank it{ielsen og Bent Peterselr.

fts72
Til turneringen 1972 har klubben tilmeldt flg.

hold: 3. seniorhold,2.ynglinge, 1. junior, 1. dren-
Se, 1. lilleput __ og for første gang i klubbens hi-
storie, I.. old boys hold.

Samtlige ungdomshold deltog i Greve IFs in-
dendørsstævne i december, her var det junior- og
ynglingeafd. der klarede sig bedst, juniores op-
nåede at komme i kvartfinalerre, og ynglingene
blev vinder af stævnet. Vi ønsker TIL LYKKE.

Ingen af cle tilmeldte ungdomshold i Roskilde-
hallen oYpnåede at blive puljevinder. Vi skal
langt tilbage for at finde et tilsvarende resultat.

Seniorafd. deltog i 3 indestævner, alle i Valby.
Det blev ikke til nogen pokaler, men seniores
gjorde en god figur.

Apropos ovenstående old boys hold, bedes alle
der er interesseret og fyldt 33 år inden L. j anuar
1972, henvende sig til Egon Rasmussen, tlf .

vA 7731.

Klubben takker de på novembergeneralforsårr'
lingen afgåede bestyrelsesmedlemmer for et godt
stykke arbejde, samtidigt byder vi de nye vel-
kommen og ønsker dem held og lykke med det
fremtidige arbejde.

Klubbens bestyrelse byder seniortræner John
Olson og ynglingetræner Kay Petersen velkom-
men og håber, åt de sammen med spillerne vil
opnå gode resultater.
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Vigerslev Boldklub ønsker

mer et GODT I.{YTÅR.

venner og medlem-
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Senioraf delingen:

Første senior sluttede på en syvendeplads otter
point efter nr. 2, Nr. 1 i rækken blev Fr.holm.
Anden senior sluttede som næstsidst et point for-
an Viktoria, hvorimod tredie senior klarede sig
godt og sluttede på en tredie plads kun to point
efter nr. 2. Nr. 1 i denne række blev politiet.

Y nglinge af delingen:

Der var kun et ynglinge hold, men de klarede
sig til gengæld godt og blev klubbens eneste hold,
der sluttede på en første plads foran B. 19b0.

J unior af delingen:

Juniorne sluttede på en femte plads. Nr. 1 i
rækken blev Dragør suverænt med dobbelt så
mange point som Vigerslev.

Drenge af delingen:

Første drenge sluttede på en ottende plads.
f{r. 1 i denne række blev Pinoeren. Anden dienge
sluttede på en syvende plads, og her var det
B. 1908, der vandt rækken.

Lilleput af delingen:
Lilleputterne sluttede på en niende plads, og på

første pladsen i denne række har vi Bispebjerå.

Pusling1e af delingen:

Puslingene har i år ikke ladet meget høre fra
sig, blandt andet på grund af en misforståelse,
som var sk5rld i, at vi ikke kom med i Heros pus-
lingeturnering for første hold. Derimod har vi
spillet i Fremad \ralbys puslingeturnering for
tredie hold, men da de andre klubber stillecle med
deres tredie hold, har vi jo ikke kunnet stille med
vores første hold, derfor har første puslinge ikke
spillet meget sammen i år, rnen i clet nye år reg-
ner vi med meget bedre resultater og flere kamp6.
Endvidere kan der nævnes en plan om rveek-encl
ture til Sverige. Hrris du kender en plrslingespil-
ler, så send ham op på vigerslev all6 skole mån-
dag og torsdag kl. 17.00. Puslinge vil sige 8-10 år.

Klubbens Ledelse

Formand: Bent Rasmussen, Roskildevej 237 ,
ilf. 64 35 70.

l/aes tf ormand.' Flemming Rasmussen, Borgbjerg-
vej 19, tlf. 31 59 66.

Sekretær.' Arny Andersen, Mørkhøjvej 118,
ilf. 91 90 43.

Kasserer.' Tommy Christensen, Bispevænget 10,
tlf. 65 08 96.

Lrngdomsfmd.: Benny Rasmussen, c/o Jensen,
Absalonsgade 24, tlf. VE 4025.

Suppleant: Leo Andersen, Gillesager 16.

Ileuisor': Kaj Terkelsen, Gl. Køgevej 140 Børge
Jensen, Øresundsvej 92, tlf . AM 6794.

Ileutsorsuppleant: Svend Rasmussen, Blankavej
3, ilf. vA 7935.

Festud"ualget.' Bjarne i\{unkø, Valdemarsgade 75,
tlf. 31 63 02 Kim Christensen, Greve all6 90,
ilf. 78 15 13.

Sen iortræ.ner'.' John Olsson, Vinh aven 47,
ilf. 30 6g 97.

Y nglingetræner : Kay Petersen, Guldbergsg. 120,
flf. 39 942L.

Junior: Svend Å. Pedersen, Uffesgade 5.

Drenge.' Bent B. Jenser, Wågnersvej I D,
tlf. YA gc8g.

L,tlleput: Umberto Ginithi, Absalonsgade 11.

Puslinge: Frank l{ielsen, Gl . Køgevej L30,
tlf . 30 25 41.

Old Bogs.' Egon Rasmussen, Gl . Køgevej 132,
ilf. vA 7731 .

Redaktion' Ole B. Jørgensen, Gl . Køvevej 259,
tlf . 78 57 37 Bjarne Terkelsen, Gl. Køgevej
140 og Hans Peters€r, Kanalens Kvt. 208,
tlf. 64 3g 24.

Bestyrelsesmøde
Ilestgrelsesrnøde tirsdag d. 30 / 11 1971 hos
Arng Andersen

Alle var mødt på nær Benny Rasmussen på
grund af sygdom.

Bestyrelsen vedtog at tilmelde følgende hold til
ttrrneringen 1972. L. old boys, 3. seniores, 2. yng-
linge, 2. juniores, 2. drenge samt et lilleputhold.

Man enedes om at tildele Frank Nielsen et til-
skud på kr. 1"00,00 til en forældreaften i Falke-
reden.

Næstformanden foreslog, at kassereren skulle
tage med i Falkereden for på den måde at skaffe
nye passive medlemnler.

Endelig vedtog man at offentligg Øre fremtidige
bestyrelsesmøder i medlemsbladet.Frank.


