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Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling tirsdag den L4.
*rj kl. 20 i klubhuset. Reserver dagen allerede nu.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden, Egon Rasmussen, i hænde senest
B dage f.ør generalforsamlingen.

PinsestæYne
Klubben modtager besøg af S C TEGEL f.ra Berlin
som kommer med 2 lilleputhold, og KILIA fra Kiel
§om kommer med 1 drengehold, rnuligvis kommer der
også 1 drengehold fra Skælskør.

Disse drenge, som kommer i pinsen, skulle vi gerne
have nogle værter til, som er villige til at modtage en
dreng eller to.

Så skulle der være nogle af klubbens medlemmer,
som kan have nogen boende i pinsen. kan de ringe
til ungdomsformanden Bent Christensen, tlf. 7B 7152.

Arne t ensen

Kontingent
Som du ved er de sorte lister sendt ud til de forskellige
trænere.

På disse lister står navnene på de medlemmer som
er bagud med kontingent, og derfor ikke må deltage
i trænirg og turneringskampe.

MEN:
Det har desværre vist sig at der sker en del fejleks-
peditioner inde på Postgirokontoret, således at der er
nogle medlemmer, som har fået forbud mod at del-
tage aktivt i klubben, der virkelig har betalt deres kon-
tingent.

Skulle du eller din sØn være blandt disse medlem-
mer, som uforskvldt er kommet på den sorte liste,
bedes du venligst ringe til 65 20 01 og oplyse om ind-
betalingsdatoen. eller det bedste ville være om man

Sports-Centret

sendte kvitteringen, således at vi kunne tage en foto-
kopi, vi kunne sende til Postgirokontoret som bevis på
at pengene er betalt, men at klubben ikke har modta-
get dem. Arne t ensen

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde d. 214 1974

Kassereren startede
klubbens økonomiske

Kassebeholdning
Indestående på giro
Indestående på checkkonti

Bestyrelsen blev enige om at bordtennisbordet i
klubhuset skulle slås sammen i week-enden, oS at der
skulle købes nogle borde, som kunne klappes sammen.
Det har vist sig at der ikke er bord- og siddeplads i
week-enden, når de forskellige hold har været ude at
spille kamp, da bordtennisbordet optager halvdelen af.

pladsen.
Endvidere skulle der rettes en henvendelse til Svend

som står for klubhuset, idet der var en del medlem-
mer som mente, at man havde for lidt udvalg af varer
i klubhuset.

Klubben har købt 100 stk. krus med Vigerslev-
mærke på, disse skal bruges som gave på diverse ture,
men der er også mulighed for at købe disse krus; de
sælges i klubhuset og koster 10,- kr. stykket.

Datoen for generalforsamlingen blev fastsat til tirs-
drg den 14. maj kl. 20,00 i klubhuset.

Trøjerne i seniorafdelingen var desværre krøbet en
del. der var forslag offi, at klubben købte 3 sæt nye
trøier til denne afdeling. Bestyrelsen mente, man skulle
spille sæsonen 197+ færdig med de gamle trøjer, da
man måske kunne finde en sponsor til sæsonen 197 5,
og således få, sponsoren til at betale nogle nye trøjer.

Man var ligeledes enige om at Svend fra klubhuset
skulle betale kontingent, da han er aktiv oldboysspil-
ler.

Lilleputtrænerne skulle holde et møde med lille-
putternes forældre angående Berlinturen i påsken.
Kaffe med brød bevilges.

Roskildevei 262
v I Damhuskroen l 70 2536

med at give en
forhold:

orientering om

29,95 kr.
220,97 kr.

1500,35 kr.

Volbys største udvolg i fodboldudstyr
Vigerslevdrogter

KundeparlrerinU i gården
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URPANCENTRET
Englandsvei)

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

Da bestyrelsen ikke kunne finde nogle ledige afte'
ner i klubhuset efter man var begyndt at træne uden-

dørs, besluttede man at holde følgende bestyrelsesmø-

der privat, da der var for mange afbryde_lse1- når man

hotdt møde, og medlemmerne var tilstede. Når besty-

relsesm øder holdes privat, giver klubben 25 kr. til ved-

kommende, mødet bliver holdt hos.

Regnskabet for klubber» ture i efteriltet 1973 var

endelig afsluttet.
Delt-agerne på disse ture ville tå, et beløb svarende

til 6 mlnederi kontingent tilbage, ynglinge 48,- kr.,
drenge 30,- kr. og lilleputter 30,- kr., men da en hel

del it deitagetr. ikke har betalt kontingelt i 197 3

bliver p.t g.tt. ikke udbetalt, men vil blive brugt som

betaling for kontingent i L973.
Klubben bestiller 10 stk. tasker med klubbens navn

på, disse kan købes i klubhuset.' 
Seniortræneren skulle bruge to termokander til di-

verse drikke , nhr seniorholdene er ude at spille kamp.

Klubben havde desværre ikke spillere nok til de 2 lil-
leputhold, der var tilmeldt turneringen, så man blev

enige om at trække 2. lillePut.
5et oplyses fra K.B.U., at klubben selv skulle sØrge

for dommere tit følgende afdelingers kampe: puslinge,
lilleput og oldboys.

Ivan Clausen havde påtaget sig hvenzet

rialemand, og er derfor kontingentfri.

Drengeafdelingen
Drengene nut efer nytår kun deltaget i .l indend Ørs-

stævne, nemlig VKBU's stævne i Valbyhallen i ja:

nuar måned. b", første kamp forløb udmærket med

en 2-l sejr over Frederiksholm, men i den anden

kamp i prt3e" tabte drengene desværre til Fremad

Valby. O. iu, faktisk ståei allerede inden de gik på

ba.reå, sådan sagde de i hvert fald selv, og det Fremad

Valby kompleks-som jo altid har eksisteret i ungdoms-

afdelingen findes åbenbart endnu.
Men over til noget mere positivt. Drengele har ind-

til videre spillet Io træningskampe, !., første mod

Heimdal og d.r, anden *oå Hellas. Desværue har vi
ikke kunnei stille med mere end et enkelt hold ("u. 16

mand) og det be tød, io, eftersom de alle skulle pi.P"-
nen, at; aldrig fik den helt rigtige .y_tp.. i spillet.

Det gik dog 
"dÅærket 

alligevel og_ *oq Heimdal 
-spil-

tede 1yi 2-i efter at have 
-f øtt 2-0 ved pausen' Mod

Hellas gik det bedre, den kamp vandt vi 4-0. Da P:ø-
vede V"igerslev virkelig at spille fodbold, hvilket dog

yar svært, da Hellas-dlenget e åbenbart slet ikke gad

at spille. Mod slutningen endte -d.t 
hele i pjat, og kam-

peLblev fløitet af 10 minutter f-ør tid.
- Eoreløbig- 1rar vi -to træningskampe mere på P1.'

grammet. b"t første mod Vestia, hvor det-er menin-

I"" at vi skal stille med to hold. I den anden skal et

f,old spille mod Vigerslevs egne juniorer og et andet

mod Vig"rrlevs lilåput. Det bliver sikkert ogfå- alt
hvad vi 

-kan nå indån turneringen starter, og lad os

så håbe på en god sæson. Der er kun 6n ting der mang-

Ier i drångeafåelingen, og det er en større mødepro-

cent på tiæningsaflenerne, men på -d.l ^ 
anden side

kan Åu, jo godl forstå, at de også efterhånden gerne

vil udendårs,-og jeg er da også sikker på', at nht vi først

kommer på gir.t, skal vi nok stille to udmærkede

drengehold. S1lve træningsfliden er der nemlig ikke

,og.i i vejen med. Bjarne Munkø

som mate-

disre kan
er endnu

Klubben har bestilt 50 stk. stofemblemer,
når de er leveret købes i klubhuset, prisen
ikke fastsat.

Man blev enige offi, at søge støtteklubben om 1000,-

kr. til lilleputternes tur til Berlin.
Endvidere skal lilleputterne have 16 af de indkøbte

krus med til Berlin som gave.

Klubben har en del regninger som den nuværende

pengebeholdnirg ikke kan dække. Det besluttedes at

irg. Støtteklubben om et driftstilskud på 3500.- kr.
Arne I ensen

Vigerslev afdeling

Vigerslevvej 137
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Til fortvivlelse for fe
r til grin for mange

r eller omvendt

Uort køretøi Der opstod i vinter et Øn'
ske fra et vist bestYrelses-
medlem om at vi anskaffe-
de et køretøi til transport
af vore spillere til udflugter

Mellem os

O fvan ,,Beckenbauer" Clausen, kært barn har mange

ål i strømperne, har i håb om at få lov til at rØte

bolden i ir ladet sig hverve som boldmand.

O Det forlyder at da Ernst Madsen, minip-uttræner,
var til .i.ru*.t på samariterkursus, blev han fore-

lagt f.ølgende spørgsmål :

- 
"I,tå, 

hvad krtt De så fortælle os om hjernen,
Madsen?

O H:ørt i klubhuset:
Svend vinker efter Tommy, ego, Christensen, og

råber:

- Tommy, det er din kone i telefonen. Hun beder
om at komme til at tale med dig.

- Beder hun om det? Så er det ikke min kone . . .

O Hørt hjemme hos Niels Mikkelsen efter fødsels-

dagsfesten:
lug spegepølsen ned af grammofonen, j"g vil

have orden her i tabernaklet!

O Efter Berlinturen fortalte en af lilteputterne stolt
derhjemme om sin f.ørste udenlandsrejse-:

Og så talte j"g selv tysk med servitricen på et
cafeteria !

- Nådå, hvad sagde du til hende?
Ein Coca-cola!

C - Spiller De Bach?
N.j, j"S har overhovedet ikke forstand på fod-

bold !

O Og lidt for de grammatisk interesserede:

- Undskyld hr. betjent, De har vel ikke set en mand
med 6,t ben ved navn Thomsen?

N"j, det tror j"S ikke. Hvad hedder det andet
ben?

@t5+ : og lignende, og bestYrelsen
#t=='F: rejste hele Nordsjælland

rundt for at finde et passende billigt køretøj. Det lyk-
kedes i Nykøbing Sjælland, hvor vi kunne have er-
hvervet køietøjet ovenfor for ca. 14.300,- kr. plus
moms. Vi var tæ,t ved at slå til, men projektet stran-
dede på det faktum, zt vi ifølge konkursloven, danske
lov samt byplanvedtægterne ikke må holde hest på
Ottiliavej. Det var med stor beklagelse vi sagde nej,
da vi havde planlagt at rejse til Berlin i påsken med to
hold. Så r,i måtte desværre benytte DSB i stedet.

Uor tødselsdagsfest
Vi fejrede med stor succes Vigerslev
Boldklubs 1B-års fødselsdug i marts må-
ned. Flemmitg Due havde til lejlighe-
den hyret en lireka . . . ,.j, en ham,
mondorgelspiller, hvis bedste nummer

--- +'å{-at fåorglet til at sige som et ,,fut"-
tog. Aftenens clou kom allerede kl.
19,55, da Bent Rasmussen ankom med
en redaktionen ubekendt ledsager,

samt begges koner. Efter denne originale indledning
på aftenen fulgte bl. a. konkurrencedans, hvor Leo
vandt et ur, så fra nu af håber vi at se ham til tiden i
Valby Idrætspark. Under festen viste det sig at en af
klubbens stiftere, Svend Åg" Larsen, med viv var duk-
ket op igen. velkommen tilbage. Samtidig opdagede
redaktionen en anden af klubbens stiftere, Dennis An-
dersen. klubbens mest passive medlem, der var kom-
met for at høre datoen på næste fest. Men, bortset
fra det. orglet klarede strabadserne, oS det blev en helt
igennem vellykket aften.

STEDET HVOR

EN PILSNER DU DRIKKER

FOR IKKE AT TØRSTE,

DEN NÆSTE FORDI

DU VAR GLAD FOR DEN FØRSTE!

Hilsen fra Bent og Jonny

OBSJ

LØRDAG DEN 11. MAJ KL. 13-15

AFHOLDER VI RECEPTION

I VOR NYE

CAFE STØVLEN

JYLLTNGEVEJ 58 _ VANLØSE

HVOR VI HABER AT SE DIG

TIL EN LILLE EN!

Godthåbsve j 41 - TIf . 19 29 78Wtho*bso @ub



Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22.
*rj kl. 19,30 i klubhuset. Det indskæ{pes f.ra støtte-
foreningens bestyrelse, at der kun er adgang for med-
lemmer med gyldigt medlemsbevis.

Lilleputafdelingen
Vi har i lilleputafdelingen desværre kun t hold til-
bage, da tilgangen fra miniputafdelingen ikke har
kunnet opveje den store afgang til drengeafdelingen.

Vi startede den 2. marts med en træningskamp
udendørs mod KFUM på udebane. Banen var meget
mudret, og på et tidspunkt i kampen hang bolden så
fast i mudderet, at ingen af spillerne kunne sparke
den fri. Dette førte til udskiftning af bolden med en
plasticbold, hvilket dog ikke var stort bedre. Kampen
'blev fløjtet af efter 1. halvleg ved stillingen 0-0. Den
14. marts mødte vi Skovshoved og indkasserede et ne-
derlag på 5-1. Lørdag den 23. rnarts havde vi omkamp
med KFUM på hjemmebane, og vi vandt efter ikke
særlig overbevisende spil med 2-0.

Endelig den 31. marts var vi ved at blive spillet
sammen, og vi vandt en træningskamp mod Heros 3.
lilleputhold med 4-l efter udmærket spil fra vor side.

Vi har deltaget i to indendørsstævner i foråret. I
VKBU's stævne blev vi slået ud i den indledende pulje,
men i Fremad Valby's stævne gik vi hen og vandt,
dog ikke uden en vis portion held, idet vi mod Vanløse
var konstant presset. Henriks fortræffelige målmands-
spil forhindrede dog Vanløse i at score, og 10 sekun-
der før tid parerede Henrik et skud på mål, afleverede
langt frern Jil Arne, der scorede til 1-0 for os 3 sekun-
der før tid. Det var lidt for spændende.

Benny R. Larsson

IJndertegnede er den ll 13 tiltrådt som træner for lille-
putterne sammen med Benny Larsson. J.S er blevet
positivt overrasket af. deres kunnen og flid og nærer
håb offi, at vi kan føre dette hold til et tilfredsstillende
resultat i år.

I on H edemann

KIub-adresser
Klubhus : Vigerslev Boldklub,

Ottiliavej 18, tlf. 30 09 65.

Klubhusets drift' Svend Åge Petersen,
Uffesgade 5, 2., tlf. ÆG 4635.

F ormand : Egon Rasmussen,
Gl. Køge Landevej 132, tlf. VA 7731.

Næstformand.' Bent Barfoed Jensen,
Urbansgade 2, 3., tlf. TR 7891.

Forretningsf ører: Arne Jensen,
Magleparken 22, tlf. 65 20 01.

U ngdomsf ormand : Bent Christiansen,
Arnold Nielsens Boulevard l4l, 2., tlf . 7B 71 52.

Best. medlem.' Benny R. Larsson.

Festudualget; Svend Knudsen,
Vigerslernrej 150, tlf . 46 16 91.
Flemmi.g Due. Grenhusene 133, tlf. 78 68 21.
Benny Larsen, Rosenholms all6,30 B, tlf. 30 40 03.

S eniortræner.' Hans Petersen,
Rendsagerve j 219, tlf. 64 38 2+.

Ynglinge : Flemmi.g Due,
Grenhusene 133, tlf. 78 68 21.

luniores: Ole Andersen,
I. C. Lembrechts a116,21, tlf . 49 19 80.

Drenge : Umberto Cignitti,
Absalonsgade 11, tlf. 31 99 33.
Bjarne Munkø, Valdemarsgade 75, tlf. 31 63 02.

Lilleput: Benny R. Larsson,
Vigerslev all6 390 B, 2., tlf. 75 B0 +7.

Jun Hedemann, Irisvej 21.

Miniput: Ernst Madsen,
Vigerslewej 121, tlf. VA 7474 u.
Bent Barfoed Jensen.

Oldboys; Vagn Andersen,
I. C. Lembrechts all6 21, tlf. 49 19 80.

Redaktion' Benny R. Larssonr'
Vigerslev all6 390 B, 2., tlf . 7 5 B0 47 .

GAVEN TI L DAGEN
a T=,r æ2424tu

KøKKENUDSTYR . GLAS . PORCELÆN

HAVEMØBLER OG HAVEREDSKABER


