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Lilleputafdelingen
Lilleputafdelingen er kommet godt ud af forårssæsonen
med nogle gode kampe af både 1. og 2. holdet, således
at begge ligger på en 3. plads efter foråret.

I pinsen havde vi som bekendt besøg af S.C. Tegel,
vores venskabsklub i Berlin, og j.g vil gerne sige tak
til de drenge og forældre, der har huset en tysker, da
der overhovedet ikke har været noget at klage på,
tværtimod.

Men tilbage til fodbolden. I stævnet deltog foruden
Vigerslev og Tegel tillige Frederiksholm, og vi var
ubeskedne nok til selv at vinde den udsatte pokal efter
nogle gode kampe.

Til slut vil jeg ønske Lilleputafdelingen et godt efter-
år og håbe, at I vil komme til træning, da der er god
chance for at nå det helt store i år' 

Frank Niersen

Oldboys-afdelingen
Ju, for I har vel hørt, at Vigerslev Boldklub har en
old-boysafdeling. Vi startede sidste hr, og selv om vi
fik 0 points, tabte vi ikke modet. I år er det gået bedre
for os, da vi allerede nu har 10 points. Vi kunne nu
have haft flere, hvis vi ikke selv håvde lavet nogle mål
for modstanderne. Men hvad gØr det, når bare vi hyg-
ger os sammen.

Vi har det dejligt i old-boysafdelingen. Vi har nogle
dejlige fester en gang imellem, og vi har været ude at
rejse. Sidste år var vi i Berlin, og i år har vi været i
Kiel, og j.S tror. at vi alle er enige offi, at det har
været pragtfulde ture. Vi har en virkelig god leder i
Svend Rasmussen.. som har klaret det hele perfekt.

Vi har startet en turnerirg om en evigt vandrende
pokal, der skal spilles om hvert hr. I år er Vigerslev
værter for Tegel og Kilia, og vi regner selvfølgelig
med, at vi også selv vinder den.

Kom og vær med, hvis du er fyldt 35 hr. Du kom-
mer ikke til at kede dig. Iirør nærmere om det hos
Egon på VA 7731. Egon Rasmussen

Bestyrelsesm øder
Bestyrelsesmøde d. 6-6-197 3
Svend Åg" Petersen, der står for den daglige drift af.

klubhuset, oplyste, der havde været indbrud i klub-
huset, hvor der bl. a. var forsvundet en kaffemaskine,
radio, bordtennisbats, cigaretter m. m., oplyste at ind-
bruddetvar anmeldt til politiet.

Angående et karantæneramt, tidligere medlem af.

klubben, som kom i klubhuset, mente bestyrelsen, at
vedkommende skulle meldes ind i klubben som passivt
medlem f.or at komme i klubhuset.

Angående den fest, der skulle holdes for de tyske
ledere ved deres besøg i pinsen, blev man enige om at
udlevere 5 bon'er pr. person, disse bon'er skulle hver
lyde pil en genstand, da man derved ville opnå en
bedre kontrol med udleverede drikkevarer, som klub-
ben jo skulle betale for de tyske ledere, medens alle
danske deltagere selv skulle betale for festen.

Der forelå indbydelse fra Boldklubben »STAN-
DARD<<, til reception onsdag d. 13-6, bestyrelsen fore-
slog at seniortræneren John Olsson deltog på klubbens
vegne ved denne reception. Man blev enige om at give
en buket blomster samt klubbens vimpel.

Kassereren foreslo g, at ved alle store indkøb til klub-
ben, skulle forretningen, hvor indkøbet blev foretaget,
sende regningen direkte til kassereren. Dette blev ved-
taget af en enig bestyrelse.

Bestyrelsesmøde d. 12-6-197 3
Til stede var Svend Åg" Petersen, Arne Jensen og Egon
Rasmussen, der oplyste, dt han havde haft telefon-
kontakt med Hans Petersen og Flemmirrg Rasmussen,
da de ikke kunne være til stede.

Bestyrelsen havde modtaget ansØgnirg om støtte til
en fest, som skulle afholdes i seniorafdelingen, fra fest-
udvalget, således at man kunne invitere spillernes da-
mer gratis med til denne fest.

Bestyrelsen havde følgende opfattelse af omtalte fest:
Det var en fest, der var foreslå et af. spillerne selv på et
spillermøde, hvor man var blevet enige om at betale 3
kr. for hver turneringskamp man spillede, oS for disse
penge holde en fest nhr forårsturneringen var færdig.
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Der var således ikke tale om ,en officiel afslutningsfest
som klubben havd e atrartgeret.

Med denne opfattelse kunne bestyrelsen ikke bevilge
et beløb således at spillernes damer kunne komme
gratis med til festen, men ville hjælpe med et tilskud
på 300 kr. For denne ene gani, d; evt. senere an-
søgninger ville blive afslået, nhr det drejede sig om en
fest af denne karakter.

Bestyrelsesmø de tirsdag d. 3-7-I 97 3
Der forelå ansØgnirg fra seniorafdelingen om et beløb
på 50 kr. , da en nylig afholdt fest havde givet under-
skud. Ansøgningen afslået.

Det blev oplyst, at Kuj Therkelsen havde tabt sin
æresmedlemsnåI, og bestyrelsen besluttede i dette ene
tilfæld e at forære vedkommende en ny nål.

Der blev foretaget en optællirg af. nåle med klub-
bens emblem: 9 æresmedlemsnåle, som opbevares hos
formanden, samt 53 almindelige nåle som kan købes
for 10 kr. pr. stk.

Der var ansØgnirg om indkøb af en spade og et hak-
kejern til haven uden for klubhuset, beløbet blev be-
vilget.

Kassereren oplyste , zt der var 1235,85 kr. på giro-
kontoen, 540,00 kr. i kassebeholdning og 35$,7, kr.
indestående i banken.

Bestyrelsen var enige om at indkalde til spillermøde
for seniorafdelingen tirsdag d. 7-8-1973 kl. 20.00, der
bevilges 1 genstand pr. person ved dette spillerm øde.

Klubben ville fh besøg af old-boys hold fra Kiel og
Berlin i september måned, og man blev enige om at
at bestille lokaler til en sammenkomst allerede nu.

Ungdomsformanden oplyste , dt juniortræningen var
ændret f.ra onsdag og fredag til mandag og onsdag.

Arne lensen, sekretær genvalg.

Gener alforsamling
mandag d. 29-5-1973

Formanden bød velkommen, og gik straks over til
pkt. I på dagsordenen, valg af. dirigent. Dennis An-
dersen blev foreslået og valgt til dette hverv.

Herefter gik dirigenten over til pkt. 2 beretnirg og
protokol. Til dette pkt. var der kun enkelte spørgsmål,
io- straks blev bewaret, hvorefter beretnirg og pro-
tokol blev godkendt.
Pkt.3. Regnskab
Flans Petersen startede med en forklaring af de enkelte
tal i regnskabet. På et spørgsmål fra salen, angående
hvor stort et beløb klubben havde modtaget fra støtte-
foreningen, oplyste kassereren, at klubben havde mod-
taget ca. 35.000 kr.

Der var yderligere et par spørgsmål til regnskabet,
som hurtigt blev besvaret, og regnskabet kunne herefter
godkendes.
Pkt. 4. Indkomne f orslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag, og
dirigenten gik hurtigt videre til næste pkt.
Pkt. 5. Valg
Bent Rasmussen ønskede ikke genvalg som formand.
Bestyrelsen foreslog Egon Rasmussen til denne post.
Der forekom ikke andre forslag, og Egon Rasmussen
blev valgt som formand.

Følgende var efter lovene pil valg, sekretær Arne
Jensen genvalg, ungdomsformand Svend Åg" Petersen
genvalg, revisor Kuj Therkelsen genvalg og revisor-
supple ant Svend Rasmussen genvalg.

Til sidst shulle der vælges et festudvalg, der fik føl-
gende sammensætning: Helge Hansen gerrrrulg, Benny
Larsen nyvalg, Flemming Due nyvalg, Svend Knudsen
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O Der er i år blevet 20 bolde væk for klubben. Vi har
begrundet mistanke offi, at en del af dem sidst har
været offer for et af Bent Barfoeds backsp ark, der
ofte er set gå på tværs af banen.

brevkasse
Da vi stadig sØger efter nye måder at skyde på mål
på og behandler emnet her i medlemsbladet (jævnf.ør
Ivan >>Beckenbauer<< Clausens berømte strømpeskud),
har vi spurgt Gogo, fænomenet f.ra 2. og 3. holdet,
hvordan han bærer sig ad med at skyde på en sådan
måde, at det ser ud som om bolden enten g2rr langt
over eller endnu længere ved siden af , men alligevel
går i mål til målmandens store overraskelse. Vi fik det
svar., at man bare skal fx bolden i luften, lade den
rulle ned ad højre lår, videre ned ad indersiden af. læ,g-
gen for til sidst at f.yre den af med 4. snørehul i støvlen.
Efter lidt øvelse skulle den være hjemme.

teknisk

Klog af. skade har Svend Petersen nu sat vagt ved
klubhuset, se ovenfor. Det er ikke, som mange vil tro,
I(ell Flansens husdyr Django han har lejet som vagt
for den beskedne sum af fire halve rugbrød om dagen,
men en ægte hippopotamus.

mellem os
O Der er i seniorafdelingen opstået en vis tvivl om,

hvorvidt vor gode ven Salah, ham med rullefinter-
re, har valgt den rigtige sportsgren, da han flere
gange er blevet grebet ud i en turneringskamp.

O KTAS fik i juni måned en hel del bestillinger på
telefoninstallation fra medlemmer af Vigerslev
Bcldklub. da der gik kraftige men ubekræftede
ri'gter om. at det er en del nemmere at komme på

l"*lo:1 Hi#i: 
har teleron ' du man så vil være

e Efter forårets galopperenCe anfald af myopi (r.
fremmedordbog) har Claus fra 3. holdet (spild-
procent 112) besluttet sig til at tage dommer-
eksamen. da dommeren som regel er den eneste på
banen. der ikke kan se noget.

O Ved de n1'lig afholdte verdensmesterskaber i svøm-
ning sad Jønne seh,følgelig klinet til skærmen. Da
så verdensmesterskabet i 200 m brystsvømning for
damer blev annonceret. udbrød han forundret:
Jamen, skal de da slet ikke bruge armene?

O Til maj-generalforsamlingen \/ar det så lidt opposi-
tion mod de fremlagte regnskaber samt beretningen,
at vi vil håbe at Børge Jensen ikke også udebliver
fra novembergeneralforsamlingen.

O Det er endnu en gang lykkedes Arny at p\føre an-
dre end sig selv skade under en fodboldkamp. Vi
håber at Kell Flansen, som det denne gang gik ud
over, har fået overrakt eksformand Bent Rasmus-
sens hydrauliske krykke. God bedring Kell.

Ved seniorfesten i juni havde formand Helge, ham
der skaffer konerne gratis med, medbragt sit stereo-
anlæg med en udgangseffekt, gentager udgangseffekt,
p2, 2 gange B0 decibel. Det ses ovenfor under afspilrrirg
af forårets schlager >>Der er noget galt i Vigerslev<<;
efter festen med konstateret underskud blev der så stor
efterspørgsel på pladen, zt adskillige medlemmer var
ved at melde sig ud i raseri over, at bestyrelsen ikke
ville bevilge et eksemplar.

Vor nye fodboldtaske er nu gået i serieproduktion, se

ovenfor, den er formgivet af. vor initiativrige eksfor-
mand Bent Rasmussen, der til udmålirg af. længden
brugte et par af. Niels Mikkelsens noget langstrakte
støvler.



Pkt. 6. Euentuelt
Olaf Hess meddelte, at han ikke ønskede at fortsætte
som kontaktmand for klubbens ungdomsledere an-
gående fritidsloven.

Svend Rasmussen syntes det var kedeligt at OIaf
ikke ønsked e at fortsætie med denne opgave, og mente
bl. a., der var for dårlig orientering fra bestyrelsens side
angående fritidsloven til ungdomslederne.

Helge Hansen f.ra festudvalget oplyste, der skulle
holdes en fest i seniorafdelingen, og mente, dt spil-
lernes damer skulle inviteres gratis med til festen, og
klubben skulle sØge et beløb hos støtteforeningen, så-
ledes at en sådan invitation blev en realitet.

Hans Petersen takkede den forhenværende formand
Bent Rasmussen for det arbejde han havde udført for
klubben.

Dirigenten Dennis Andersen havde tilsidst ordet.
Han mente der var for få, fremm ødte til generalfor-
samlingen, og foreslog bestyrelsen skulle kigge på dette
probleffi, og gØre noget for at det blev pop,rlært at g1r
til generalforsamling i VIGERSLEV 

-BOLDKLUB.

Takkede herefter for god ro og orden og hævede ge-
neralforsamlingen. Arne Jensen, sekreå,

Orientering
t- Dorte og Hans p.,.rr"n har for nylig fået en dreng.
Vi ønsker til lykke.

O Hans Petersen har til trods for ovennævnte Iovet at
bringe medlemskartoteket i orden. Vi ønsker til lykke.

O Vor seniortræner for 197 + bliver Flans Petersen. Vi
ønsker til lykke.

O Klubhuset kan lejes til fødselsdage og lignende pri-
vate fester for 100 kr. plus 50 kr. i depositum til dæk-
ning af eventuelle skader. Lokalet skål afleveres ren-
gjort. Henvendelse om Ieje kan ske til bestyrelsen.

O Der er siden turneringsstarten forsvundet ca. 20
bolde samt 1 stk. net tilhørende Vigerslev Boldklub,
så vi må anmode trænere og holdledere samt ikke
mindst spillere om lidt større påpasselighed med klub-
bens ejendom. Nok har vi en støttefoiening samt en
bestyrelse, men de har jo efter nogle medlemmers me-
ning travlt nok med at afslå. ansØgninger om festtilskud.

O Der vil inden længe, hvis det ikke allerede er sket,
blive opsat telefon i klubhuset. Nummeret bliver
30 0g 65.

O Vi modtog som sædvanlig ingen løsninger til kon-
kurrencen i sidste nummer, men den vat nu også
nærmest ment som en morsomhed, og løsningen på
gåden: Hvad hedder det insekt, der kan leve i et luft-
tomt rum, er selvfølgelig: En vacuumbremse!

Klubbens ledelse

F ormand : Egon Rasmussen,
Gl. Køge Landevej 132, tlf. VA 773t.

N æ stf ormand.' Flemming Rasmussen,
Louis Pios gade 3,2., tlf. 31 59 66.

S ekretær: Arne Jensen,
Magleparken 22, tlf .65 20 01.

Kasserer : Hans Petersen,
Rendsagerve j 219, tlf. 6+ 38 24.

Ungdomsformand : Svend Åg. Petersen,
Uffesgade 5, 2., tlf. ,f,Gir 4635.

Sup ple ant : Jørgen Jørgensen,
Koglens Kvarter 5 B, tlf. 6+ 12 96.

Reuisorer : Krj Therkelsen,
Gl. Køge Landevej t40, tlf . 46 91 28 -
Børge Jensen, Øresundsvej 92, tlf. AM 6794.

Reuisorsu p ple ant.' Svend Rasmussen,
Blankavej 3, tlf. VA 7835.

Festudualgef : Helge Hansen,
Grønagervej 20, tlf. 58 79 40.
Svend Knudsen, Vigerslevvej 150, tlf . 46 16 91.
Benny Larsen, Rosenholms all6,30 B, tlf. 30 40 03.

Su p pleant ; Flemming Due,
Grenhusene L33, tlf. 78 68 21.

S eniortr æner ; John Olsson,
Vinhaven 47, tlf. 30 68 87.

Y n glin ge : Flemming Rasmussen,
Louis Pios gade 3,2., tlf. 31 59 66.

luniorøs.' Svend Åge Petersen,
Uffesgade 5,2., tlf. /T,G +635.

Drengø.' Benny Rasmussen,
Eriksgade 13,3., tlf. 22 BL B+.

Lillepuf .' Frank l.[ielsen,
Gl. Køge landevej 130, tlf. 30 25 +1.
Umberto Cignitti, Absalonsgade 11, tlf. 3l 99 33.

Puslinge : Ernst Madsen,
Vigerslewej 721, tlf. VA 7 47 4 u.

O ldb oys : Egon Rasmussen,
Gl. Køge landevej 132, tlf. VA 7731.

Redaktion.' Benny R. Larsson,
Vigerslev all6 390 8,2., tlf. 75 B0 +7.

'ffi'
w

H usk St øtteforeningens bankospil
kl . 19,30 på »SIESTA«, Glostrup og

KI. 19.30 i URBANCENTRET
Mellemvei og Englandsvei)

Hver torsdag

hver mandag
(lndkørsel fra Røde


