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Falck -abonnement
F or at være på den sikre side har bestyrelsen teg-
net et abonnement hos Falck, som træder i kraft
den 28/2 1973, gældende for alle klubbens med-
lemmer under træning og når der spilles kampe.
ordningen omfatter endvidere, ved ulykke eller
pltrdselig sygdom, følgende personer: instruktø-
rer, ledere, personale, elever, gæster og tilskuere
samt deltagere i klubbens arrangementer m. fl.
ordningen dækker befordring til nærmeste læge,
sygehus, klinik eller hjem.

Arne Jensen, sekretær

Puslingeafdel ingen
Puslingeafdelingen er så småt ved at komme i
gang med træningen udendØrs efter flere aflys-
ninger både for træning og kampe. Afdelingen er
ikke så stor, der er kun ca. 12 spillere, men de
træner til gengæld også på livet løs.

Der er endnu ikke blevet arrangeret nogen ture,
men jeg håber, åt der senere bliver plads til både
en skovtur og en weekendtur.

En anden ting er, at j eg gerne vil opfordre f or-
ældrene til at tage ned i klubhuset på Ottiliavej
(om åbningstider, se andetsteds i bladet) med de-
res sØnner, da dcr faktisk er ret hyggeligt.

Til slut vil jeg ønske puslingeafdelingen held
og lykke i turneringen 

Frank ir{iersen, træner

Drengeafdel ingen
Vi starter nu fodboldturneringen 1973, et år vi
venter os meget af. For at opnå succes, kræves
det, åt forældrene giver deres knægt lidt opbak-
ning. Dette gØr de bedst ved at komme ud og se
de kampe, hvor han deltager. Han vil så give den
en ekstra ,,skalle", og det vil igen gavne hele hol-
det.

Selv om De ikke interesserer Dem for fodbold,
er sådan en drengekamp så spændende, at De be-

stemt ikke vil kede Dem. Tag noget varmt tøj på
og tag eventuelt en termokande varm kaffe, eller
en øl med og kom ud og få lidt frisk luft, samtidig
med at få lidt mere kontakt med Deres dreng.

Benng Rasm ussen, ttæner

Spillermøde
Mandag den 12 / 3 var der på en del seniorspilleres
opfordring indkaldt til spillermøde for senior-
afdelinsetr, da man mente der var forskellige ting
der skulle tales ud om, f. eks. den måde man fik
besked på, når der skulle spilles træningskampe,
hertil sagde træneren, at hvis spillerne bare kom
til træning, ville de få besked til træningsaftener-
re, og man kunne hermed spare klubben for'en
masse penge til porto.

Endvidere var man inde på selve moralen i se-
niorafdelinger, som nogle mente var for dårlig.
Dette emne blev livligt debatteret, og der frem-
kom en del forslag til at højne moraler, bl. a.
kunne spillerne møde mere talstærkt op, når
klubben havde forskellige arrangernenter.

Det blev foreslået, at man betalte 3 kr. hver
gang man havde spillet en turneringskamp. Disse
penge skulle så bruges til en festlig sammen-
komst, når første halvdel af turneringen var for-
bi. Forslaget gælder alle 3 seniorhold, og blev
vedtaget af alle fremm ødte efter afstemning.

Tilsidst blev det foreslået, at man fik en ,,fidus-
bamse" til hver af de 3 seniorhold. Også her var
der afstemning, og forslaget blev vedtaget.

Arne Jensen

T)rsklandsbesøg
Igen i år kommer der besøg fra S C TEGEL, der
kommer herop i pinsen med et litleputhold.

Der kommer også besøg til drengeafdelingen i
pinsen; dette er et nyt bekendtskab, nemlig et
drengehold fra boldklubben i KIEL.
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Begge hold ankommer fredag den 8. juni om
aftenen, og skulle gerne indkvarteres privat, og
bestyrelsen håber at forældrene til drenge i lille-
put- og drengeafdelingen igen i år vil modtage en
af de tyske drdnge som deres gæst.

Nærmere oplysning om ankomst og afrej se for
vores gæster fås ved henvendelse hos drengenes
træner.

Sekretæ,ren

Generalforsamling
Vigerslev Boldklub har generalforsamling tirsdag
den 29. maj kl. 20 i Valby Idrætspark (Sl. afde-
ling ) restaurationen ovenpå.

Dagsorden:
Protokol og beretning
Regnskab
Forslag
Valg
Eventuelt

Her er lejligheden til at aflevere din opsparede
utilfredshed og evt. vælte bestyrelsen. Hvis der er
nogen, som vil vælte formanden, kan de godt
spare sig, for han går selv.

Vis lidt interesse for din klub og mØd op, hvad
enten du er utilfreds eller ej. Vel mødt.

Vigers I ev st øtteforen i ng
Generalf orsamling afholdes onsdag den 6 / 6 kl
19,30 i V.B.s lokaler på Ottiliavej.

f)agsorden:
Protokol
Beretning
Regnskab
F orslag
Valg
Eventuelt

Forslag der ønskes
samlingen, skal være
8 dage fØr.

i{B ! Medlemskort skal

behandlet på generalf or-
bestyrelsen i hænde senest

På bestgrelsens uegne
Suend Rasm ussen

f orevises.

Klubhuset
Klubhuset er åbent som følger:

mandag .......... kl. 18-22
tirsdag ............... kl. 18-22
onsda§ . . . . . . . . . . . . . . . kl. 18_22
torsdag ............. o. kl. L8-22
fredag kun åbent i tilfælde af møder
lørdag ........... o.... kl. 13-19
søndag .............. o kl. -913

F-or ungdomsspillere til oFl med drengeafdelin-
gen gælder desuden følgende regler:

Samme åbningstider som ovenfor, men man-
dag til og med torsdag er der afgang kI.20 (i som-
mermånederne dog til kl .21) .

Vigerslev afdeling
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Efterlysning
Vi beder alle, som har gamle billeder fra Viger-
slevs kampe eller billeder af hold (og som vil
forære eller låne dem til klubben ) sende dem til
redaktionen, eller til næstformanden. Årsagen til
denne efterlysning er, at vi mangler udsmykning
til klubhuset, og noget af det mest relevante må
vel være holdbilleder af klubbens sejrrige hold.

Desuden vil vi meget gerne have gamle med-
lemsblade, da vi er ved at opbygge et arkiv, og vi
mangler desværre flere årgange af medlemsbla-
det. Blade bedes sendt eller afleveret til redaktio-
nen.

Bestyrelsesm øder
Bestyrelsesmøde onsdag den 24/l 1973.

Tilstede var bestyrelsen, ungdomsledere og
f estudvalget.

Trænerne i mini-, lilleput- samt drengeafdelin-
gerne oplyste, at de ikke kunne klare træningen
alene. Grunden var, åt der var for mange drenge
i afdelingerne til en mand, oS de mente alle at
have brug for en hjælpetræner. I drengeafdelin-
gen havde man allerede selv klaret en mand mere
til at hjælpe med træningen, mens man på nu-
værende tidspunkt ikke havde nogen til mini- og
Iilleputafdelingen, men ville undersØge mulighe-
derne indenfor klubbens seniorafdelitrs, da man
rnente, der måtte være et eller flere emner i den-
ne afdeling.

Egon Rasmussen forhørte sig endnu en gang
om tilladelse til at starte et ,,Zl-spil" i oldboys
afdelingen, da man skulle have besøg i denne af-
deling fra Berlin i løbet af året og på denne måde
kunne aflaste klubbens økonoffii, men han fik af-
slag fra bestyrelsen, som mente man ville få for
mange forskellige ,,kasser" i klubben at holde
rede på, da andre trænere også ville sØge om til-
ladelse til sådanne spil, når deres hold skulle et
eller andet sted hen.

Fra festudvalgets side kom der forskellige for-
slag til klubbens nye klublokale, for at gØre det-
te tiltrækkende for klubbens medlemmer.

Tilsidst blev der foreslået en skrivelse til samt-
lige ungdomsspilleres forældre angående klublo-
kalet, således at forældrene var klar over hvornår
der var åbent og på hvilke tidspunkter.

Ungdomsformanden søgte en bevilling på 800
kr. til et fastelavnsarrangement i ungdomsafde-
lingen, beløbet blev bevilget.

Bestyrelsen blev enige om at skrive et stykke
til Valbybladet angående træningstider i de for-
skellige afdelinger.

På forespørgsel angående skrivelser til klub-
bens medlemmer med hensyn til deres kontin-
gentrestancer, kunne kassereren oplyse, åt disse
var lige på trapperne.

Redaktøren af medlernsbladet spurgte, om det
var muligt at give et medlem af klubben et beløh
på 25 kr. for arbejde, vedkommende havde ud-
ført til medlemsbladet ( klicheer ) . Bestyrelsen
syntes, åt det var rimeligt, og gav bevilling tit
beløbet.

Iøvrigt kunne næstformanden fortælle, at man
var gået igang med istandgørelsen af klubloka-
let.

Bestgrelsesmøde den 28/2 1973

Fraværende Hans Petersen på grund af sygdom.
Man startede med at drøfte den sidste og mang-

lende indretning og indkøb af diverse rekvisitter
til det nyindviede klublokale, bl. a. skulle der kø-
bes et fodboldspil, raflebægre og en opslags-
tavle, medens et forslag om opsætning af en
mønttelefon skulle vente indtil videre.

Dernæst drøftede man den daglige ledelse af
klubhuset. Svend P. og Reinholdt Petersen ville
gerne stå for ledelsen. Klubhuset skulle åbnes
første gang mandap; den 5/3 1973 kl. 17,30, på
hvilket tidspunkt der ville være åbent i lokalet
på alle hverdage. Tidspunktet for åbning i week-
enden ville man sætte en seddel op om i klublo-
kalet og omklædningsrummet.

Da man nu havde fået en fast ledelse, ville be-
styrelsen give besked til diverse ledere og trænere
angående brug af lokalet, således at forstå, at
skulle man bruge lokalet til spillermøde og tak-
tikmøder en aften, måtte man først undersøge,
om det var ledigt hos en af de to ledere, og der-
efter bestille lokalet, når det var ledigt.

Endvidere forelå en tegnet forsikring på tyveri
og skader i klublokalet, indtil videre dækkende
et beløb på 20.000 kr.

Det var foreslået, at klubben tegnede et Falck-
abonnement (herom andetsteds i bladet) for
klubbens medlcmmer. Dette kunne bestyrelsen
tilslutte sig, og diverse papirer herom blev un-
derskrevet.

Formanden mente, det var tid at sende indby-
delse til S C Tegel fra Berlin, hvorfra man ville
invitere et lilleput-hold til at besøge os i pinsen.

Der forelå indbydelse til reception fra Fremad
Valby, når deres klubhus skulle indvies. Man blev
enige om at købe en ting, og at formanden deltog
i receptionen på klubbens vegne.

Bestgrelsesmøde onsdag den 28/3 1973.
Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden startede med at oplyse, at klubbens
ansøgning om en ekstra bane var imødekommet,
således at vi kunne råde over bane 20 mandag-
fredag og bane 28 mandag, onsdag og fredag.

Kassereren fremlagde herefter regnskab :

bankbeholdning .. 2129,07
giro . 1532,32
kassebeholdning 840,00

Af udgifter som skulle betales havde vi en sik-
kerhedstilladelse fra Belysningsvæsenet på 1300
kr. liggende. Best5zrelsen godkendte fremlagte tal.

Der var desværre ingen tilslutning i junior-
afdelingen, så man kunne stille hold til turnerin-
gen, og bestyrelsen ville søge dispensation for 3
tilbageblivende juniorspillere, så de kunne spil-
le som ynglinge.

Bestyrelsen ville undersøge mulighederne for
at få et drengehold til Kiel, da man herfra havde
modtaget en indbydelse om besøg af et junior-
hold. Ligeledes ville man høre om en planlagt tur
for seniorafdelingen også kunne gå til Kiel. Det
kunne endvidere oplyses, at klubbens oldboys
hold tog til Kiel i dagene l8/5 til20/5.

Der forelå forslag til en skovtur for alle klub-
bens medlemmer. Bestyrelsen oplyste, at man ar-
bejde med planer for en sådan skovtur.

Tidligere år havde det vist sig at være svært at
opkræve penge af spillerne, når de havde spillet
turneringskampe, for vask af spilledragt, så be-



Orientering

O Støtteforeningen h,ar nu indkørt et nyt banko-
spil, der finder sted hve.r mandag kl. L9,30 i Ur-
bancentret (der er indkørsel fra Røde Mellemvej
og Englandsvej ). Prøv at tage derud, der er næ-
sten gevinst hver gang.

OAngående bestyrelsesmødereferat af den 2B/2,
kan redaktionen ikke tilbageholde følgende ud-
brud : Hvem fanden er Reinholdt Petersen ?

O På given foranledning skal det herved ind-
skærpes, at klubdragten for Vigerslev Boldklub
er grØn trøje, røde bukser og hvide strømper,
gentager hvide strømper. Flere spillere i senio-
afdelingen har i årevis spillet med enten blå,
grØnne eller røde strømper ( måske for at blive
lagt mærke til ) , men den går altså ikke længere,
siger bestyrelsen.

O Til nytårskryds-og-tværsen modtog vi I ( ni )
Iøsninger, så der må være en del medlemmer, der
ikke er interesseret i whisky, hvilket er særdeles
beundringsværdigt, men vi har bange anelser om,
at det ikke var afsky for whisky, men almindelig
sløvhed, der gav så få løsninger. Så husk nu at
sende en løsning næste gang vi laver en konkur-
rence af en eller anden art.

Vi starter med det samme:
Hvad hedder det insekt, som kan leve i et luft-

tomt rum?
Løsninger indsendes som sædvanlig tit redak-

tionen, oS præmien er denne gang 1 gratis vask
af 1 stk. grØla fiøje med rød krave (præmien ud-
deles af bestyrelsen ved førstkommende spiller-
møde).

Klubbens ledelse

Formand : Bent Ra§mussen,
Roskitdevej 237, tlf . 64 35 7 0.

l{ass tf ormand.' Flemming Rasmus§en,
Louis Pios gade 3,2., tlf . 31 59 66.

Selcretær.' Arne Jensen,
Magleparken 22, tlf. 65 20 01.

Kasserer.' Hans Petersefl,
Kanalens Kvarter 208, tlf. 64 38 24.

Ungdomsformand.' Svend Åge Peterseo,
Uffesgade 5, 2., tlf. ,Egir 4635.

Suppleant : Jørgen Jørgensen,
Koglens Kvarter 5 B, tlf. 64 12 96.

Reuisornr: Kaj Therkelsen,
GI. Køge Landevej 140 -
Børge Jensen, Øresundsvej 92, tlf. Am 6794.

Reuisorsuppleant.' Svend Rasmussen,
Blankavej 3, tlf. VA 7835.

F estudualget.' Helge Hansen,
Grønagervej 20, tlf. 58 79 40.

Svend Knudsen, Vigerslevvej 150, tlf. 46 16 91.

Egon Jacobsen, Heldbovej 11.

Sen iortræner.' John Olsson,
Vinhaven 47, tlf. 30 68 87.

Ynglinge: Svend Knudser, Vigerslevvej 150.

Juniores.' Svend Åge Peters€r,
Uffesgade 5, 2., tlf. .iEgir 4635.

Drenge: Bennv Rasmussen,
Eriksgade 13, 3., tlf. VE 4025.

Lilleput : Llmberto Cignitti, Absalonsgade 11.

Puslinge : Frank llielsen,
GI. Køge Landevej 130, tlf. 30 25 41.

Oldboys.' Egon Rasmussen,
GI. I(øge Landevej 132, tlf. VA 7731.

Redaktion.' Benny R. Larsson,
Vigerslev A116 390 B, 2., tlf. 75 8A 47.
OIaf Hess, Wagnersvej 7 D, tlf. 46 34 90.

stof til
den 1 0.

næste nr. skal tilsendes redaktionen senest
ju li

og desorientering

HYordan med kontingentetP

H usk Støtteforeningens bankospil
Hver torsdag kl. 19.30 pe »SIESTA«, Glostrup og

hver mandag kl. 19.30 i URBANCENTRET
(lndkørsel fra Røde Mellemvej og Englandsvej)

åffiåw


