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Bestyrelsens beretning 2015 

 

Kære generalforsamling – Velkommen til bestyrelsens beretning 2015. 

 

Jeg vil gerne starte denne beretning med at takke alle vores trænere og ledere, der i fællesskab har fået 

hverdagen til at fungere og som binder vores aktiviteter sammen.  

I fortjener alle et stort skulderklap - Uden jer ingen forening. 

 

Også tak til alle jer som måske ikke står som træner og leder, men siger ja, når vi har en opgave, vi har 

behov for at få løst. Det er stor hjælp, og i er uundværlige. 

 

Tak til Mikkel Torngaard der i uge 32 sammen med sit team af trofaste hjælpere igen gennemførte en 

velbesøgt og populær Fodboldskole. 

 

En særlig tak skal også lyde til vores Høtte-udvalg. I har igen i år ydet en kæmpe indsats for at skaffe midler 

til klubben.  

 

Tak til vores 2 kridtere Kurt og Verner, der sammen med vores 2 muldvarpejægere Erling og Kurt sørger for, 

at vores baner er klar til træning og kamp. 

 

Tak til Haderslev Kommune for godt samarbejde. 

 

En stor tak skal naturligvis også lyde til mine bestyrelseskolleger, vores kontingentansvarlig Mona og 

webmaster Poul Veien. Tak for jeres store arbejde. Jeg ved, der til tider er lidt for mange store opgaver, der 

skal løses. 

 

 

 

Beretningen er igen i år delt op i 2 afdelinger, den sportslige og den lidt mere 

praktiske/forretningsmæssige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestyrelsens sportslig beretning 2015: 

 

Løbeklubben: 
Løbeklubben tilbød i foråret 2015 per tradition igen ”begynder træning” på 2 niveauer. 

Ca. 16-17 stykker deltog, og alle på nær én gennemførte programmerne på 15 uger. Da deltager gebyret 

svarer til et årskontingent betød det også en tilsvarende medlemsfremgang minus de få tidligere 

medlemmer som meldte sig ud i 2015. Medlemsantal i 2015 ca. 43-44 stykker svarende til en fremgang på 

30-40 %.   

Løbeklubben samarbejdede igen med DGI Midtjylland og Vojenshallerne omkring Hærvejs Cykelløbet sidste 

lørdag i juni. Løbeklubben er ansvarlig for afmærkning af ruten fra Øster Løgum til Jels, udlevering af væske 

og forplejning i SE ARENA til rytterne samt bemanding af ruteposter i Vojens By. I alt passerede ca. 1380 

cykelryttere igennem depotet fra kl. 09:00 til ca. 11:30 lørdag formiddag. De 3 parter vil også i 2016 

samarbejde omkring arrangementet. I år er der åbnet op for 1800 deltagere på ruten fra Flensborg til 

Viborg. 

Onsdag i uge 34 afviklede Løbeklubben igen Sydbank Høtte Motionsløbet med et tilfredsstillende 

deltagerantal, lidt færre end i rekordåret 2014, men med et iflg. Høtte udvalget meget tilfredsstillende 

økonomisk resultat. 

Løbeklubben var også repræsenteret med et hold til Stafet for Livet i Haderslev. Super oplevelse trods det 

noget ustadige og blæsende vejr under arrangementet.  

Sportsligt: 

På det sportslige plan har vore løbere deltaget i utallige løb rundt omkring i landet og på mange forskellige 

distancer fra 5 km til maraton. Enkelte har også deltaget i løb i udlandet. 

I den Sønderjyske Cross Serie blev bl.a. opnået følgende resultater: 

2014/2015: Lene Sørensen – samlet vinder række K45 efter syv løb – Guld 

2014/2015: Lene Sørensen K45 – Guld/Sønderjysk Mesterskab 

2015/2016: Kirsten Møller-Jensen K65 – Guld/Sønderjysk Mesterskab 

2015/2016: Poul Møller-Jensen M70 – Bronze/Sønderjysk Mesterskab 

 

 

 

 

 

 



 

Fodbold: 

Børneafdelingen består af alle vores børnehold fra U5 til U12.  
I børneafdelingen havde vi i 2015 tilmeldt et eller to drengehold i alle rækker i DBU. To U6 og to U7 hold, et 
U8 og et U9 hold, to U10 hold, et U11 og to U12 hold. Børn og trænere har gjort en kæmpe indsats i løbet 
af året, og der er blevet spillet fodbold til den store guldmedalje. 
 
Vi er igen ved at få gang i pige-børnefodbolden i Vojens. I 2015 havde vi således tilmeldt to U10 hold og et 
U11 hold i DBU turneringen.  
 
Som noget nyt var vi i forsommeren 2015, i samarbejde med Lagoniskolens fritidsordning, vært for DBU' 
"Kom ud af pomfritten", 65 børn fra skolefritidsordningen deltog en eftermiddag med leg og fodbold 
sammen med Grev Mug og alle hans hjælpere. Børnene blev opdelt i 6 hold, og var igennem 10 forskellige 
stationer med forskelige motoriske og fodboldmæssige øvelser. Det var et godt tilrettelagt arrangement, og 
alle børn havde en super eftermiddag og fik diplom, drikkedunk og fodboldblad. Vi har aftalt med 
skolefritidsordningen at gentage arrangementet igen i 2017. 
 
Ligeledes som noget nyt var vi efter sommerferien vært for DBU’s' "pigeraket". 24 piger deltog en lørdag 
formiddag i en rumrejse, hvor de var astronauter og skulle besøge forskellige planeter og lave forskellige 
fodbold- og motorikøvelser ved ti stationer. Igen et fantastisk DBU tiltag, hvor alle deltagerne ud over 
diplom, fik en flot fodbold Bratz-dukke og drikkedunk. Arrangementet var og er et hvervetiltag, og der er et 
stort potentiale i arrangementet. Det kræver dog, at vi har nogle forældre, der er villige til at træde til som 
trænere for de nye pigehold. 
Alle trænerne i børneafdelingen er forældretrænere. Der er masser af børn i Vojens, der gerne vil spille 
fodbold, men det er desværre vanskeligere at finde forældre, der har tid til at påtage sig hvervet på 
sidelinjen. Her skal vi opfordre forældre til at melde sig som trænere, for det er såre simpelt, er der ingen 
forældre der melder sig, har vi ingen børnefodbold i Vojens. Så en opfordring fra børneafdelingen skal 
være: Kom og vær med og tilbyd din hjælp som træner for dit barns hold. Det drejer sig om en eller to 
gange om ugen, og er du usikker på, hvad det går ud på, så er klubben altid klar med vejledning. 
 

Ungdomsafdelingen: 

U13 drenge: Drengene startede udendørssæsonen med godt mod, og med en fin tilgang af spillere sikredes 
også en stabil opstilling til kampe. Resultatet blev en placering midt i rækken. Overgangen til indendørs var 
forbundet med lidt frafald, og deraf svækkelse af holdet. De tabte en del kampe i starten, men formåede 
alligevel at kvalificere sig til regions-mesterskaberne. Her blev det til en flot 3. plads.  
U13 er generelt et hold med god moral, boldglæde og godt kammeratskab. Her er en del spillere med kun 
lidt erfaring og nogle få rigtig dygtige spillere.  

U13/14 piger: Spillerne på holdet kommer fra Vojens og de omkringliggende byer, Over Jerstal, 
Sommersted, Agerskov m.fl., og kammeratskabet er helt i top. 
I foråret havde vi tilmeldt to 8-mands hold i DBU turneringen et hold i række A og et i række C. Pigerne 
deltog i påsken derudover i Tønder Sapro Cup. Holdets talentfulde målmand, blev desværre skadet midt i 
forårssæsonen, med desuagtet lykkedes det alligevel holdet at blive nummer to i A-rækken, og pigerne 
rykkede dermed op i mesterrækken efter sommerferien. Her skulle de for første gang prøve kræfter med 
11-mands fodbold. Holdet fik tilgang af et par dygtige spillere, og det lykkedes holdet at blive næst sidst og 
derved klare skærene og endnu en sæson i mesterrækken til foråret 2016.  
Overgangen til 11-mands viste sig at være udfordrende, og det samme var oprykningen til mesterrækken, 
men pigerne knokler på og er klar til at give den endnu en skalle i 2016.  



U15 drenge: Opstarten i foråret 2015 gik godt, også selv om der var tale om nedrykning. Holdet bevarede 
engagementet, sluttede på en 3. tredje plads i puljen og spillede dermed i drenge 2 efter sommerferien.  
Holdet tog, den vel nok, største skalp i ungdomsafdelingen sidste år, da de vandt en international turnering 
i Bremen. En turnering, hvor der udover hold fra Danmark, også deltog hold fra bl.a. Frankrig og Tyskland. 
Det var en fornøjelse at opleve kampgejsten og sammenholdet på holdet. 
Efter sommerferien var der en del spillere, der ønskede at prøve lykken på de højere rangerede hold i HFK. 
Spillerne har gennem er årrække deltaget i ekstra træningen med det Sønderjyske Fodboldsamarbejde SFS, 
og kendskabet til flere af de øvrige spillere havde givet dem mod på at udfordre talentet yderligere. 
Det kan naturligvis godt være lidt træls at miste nogle af sine bedre spiller, men i stedet for ærgrelse, skal vi 
i stedet klappe os selv på skulderen og glæde os over, når man som træner og klub har været med til at 
skabe et talent, der måske engang kan gå hele vejen. Det er dejligt, når engagement og træning belønnes. 
Efteråret fortsatte trods afgangen med gode takter, der igen blev belønnet med en 3. plads. 
Indendørs sæsonen har generelt været præget af et lavt fremmøde, og vi glæder os til en kunstbane, 
således vi kan få kvalitet i den udendørs træning året rundt.  
Det skal dog lige nævnes at holdet indendørs vandt DGI B-finale stævnet i Flensborg i suveræn stil med en 
målscore på 39-2.  
 

U16/17 Drenge: Som så mange andre foreninger er VBI også blevet ramt af de udfordringer, den nye 

skolereform har medført for fritidsområdet. Mange af vores unge medlemmer tager på efterskoler, og en 

del af dem der er tilbage, vælger grundet lange skoledage, lektier og fritidsjob foreningslivet fra. Flere 

vælger i stedet at bruge fritiden ved computeren eller i fitnesscentre, hvor man selv kan planlægge 

træningstiden. Sørgeligt at se et velfungerende hold med 25 spillere blive reduceret til 8 i løbet af en 

sommerferie.         

I samråd med træner og bestyrelse blev det besluttet at trække holdet i efterårssæsonen. 

Fra sommerferien 2016 vil der med en holdsammenlægning igen blive forsøgt med et U17 hold.  

U17 piger: U17 pigerne har i år, grundet et lavt antal spillere, deltaget i 8-mands turneringen. De har 
igennem sæsonen hævet deres niveau betydeligt, og det er en fornøjelse at se dem træne og spille kamp.    
I indendørssæsonen har de desværre været overmatchet i deres pulje, hvor det er blevet til en enkelt sejr. 

Senior: 

For VBI´s seniorafdeling har 2015 på det sportslige plan været et år med både op- og nedture. 

På medlemsdelen kan vi konstatere, at vi fastholder en god gruppe på de ældste årgange, og at der er 

fremgang på den yngste del, bl.a. fordi det er lykkedes at skabe en god U19 gruppe. 

Der har som nævnt været op- og nedture omkring specielt klubbens 1. hold, der i foråret 2015 vandt Serie 

1, og dermed sikrede sig oprykning til JS i efteråret. Efter en fin start i JS blev holdet ramt af skader, og flere 

bærende spillere måtte flytte grundet uddannelser i større byer og udland. Bredden kunne ikke bære dette, 

og holdet kom ind i en ”ond cirkel” af kampe, hvor det nu pludselig var ”stolpe ud” i stedet for ”stolpe ind” 

som i foråret. Desværre tog frustrationen over i mange kampe og kammeratskaberne blev nogen gange sat 

på prøve. Sæsonen endte med en nedrykning for JS holdet.  

Hos klubbens 2. hold & U19 hold var planen, at mange unge skulle bruges og modnes, således overgangen 

til seniorfodbold blev nemmere. Derfor valgte klubben at nedlægge U19 holdet og flytte spillerne op på 

seniorholdene. Denne beslutning blev taget i samråd med de daværende U19 spillere, og alle var enige om, 

at det måtte være det rette at gøre. Det viste sig dog, at en del af de unge ikke var klar til seniorbold, og 

grundlaget for de unges ja til seniorbold blev heller ikke opfyldt fuldt ud. Da bestyrelsen erfarede, at en 



gruppe på 8-10 U19 spillere var på vej væk fra klubben, skulle der handles hurtigt. Vi tog dialogen med S4 

trænerne og U19 spillerne, og blev enige om at genrejse U19 holdet. Denne beslutning har med udgangen 

af 2015 vist sig at være den rette. VBI´s 2. hold blev i Serie 4 og U19 holdet leverede et flot efterår, hvor 

holdet først vandt deres kvalrække og dernæst blev nr.2 i U19 S1 rækken. Faktisk har holdet gjort det så 

flot, at VBI´s U19 i foråret 2016 spiller i U19 div. Vest. på samme niveau som storsatsende klubber som FC 

Sønderborg, FC Sydvest, Varde IF osv… GODT GÅET!! 

Hos oldboys, veteraner og super veteraner samt hos damerne har 2015 været et år, hvor der ikke har været 

de helt store udsving. De ældste årgange i VBI nyder legen med verdens bedste legetøj og hygger sig med 

dette. Det er altid en fornøjelse at komme forbi klubben en søndag middag, hvor der traditionen tro hygges 

efter en god gang fodbold. På positiv siden skal nævnes, at oldboys holdet under ledelse af Morten Benkjer 

og med Erik Reinkes store sans for det sociale har formået at skabe en stabil gruppe, der hygger og vil 

fodbolden i VBI, og som sørger for at kunne spille kampene, således vi undgår bekostelige afbud. 

Overordnet set er der tilfredshed med en stabil og god seniorgruppe, der udover det fodboldmæssige løfter 

en meget stor del af de praktiske opgaver, der ligger omkring Høtten, Speedway osv. Dette skal samtlige 

spillere, trænere, ledere og andre i afdelingen have stor ros for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsens beretning del 2. 

En lille opfordring:  

Går man i sommerperioden og hænger lidt med næbbet, så kan det varmt anbefales, at tage et smut forbi 

bane 3 onsdag eftermiddag kl. 17.00. Jeg vil garantere, at lyden af grinende børn, motiverede trænere og 

heppende forældre får humøret tilbage på selv den sureste gnavpot. Og sådan er stemningen faktisk 

uanset, hvornår man bevæger sig rundt i og omkring Fritidscentret, hvad enten det er om eftermiddagen, 

hvor de mindste træner, eller om aftenen når seniorerne er i gang, eller løbeklubben er på tur. 

Vi er lykkedes med bestyrelsens målsætning, om at skaffe humøret og glæden tilbage i VBI. 

Hvad er der så sket i 2015? 

Bestyrelsen har holdt vores månedlige bestyrelsesmøder suppleret med diverse ad hoc møder bl.a. i 

forbindelse med vores afholdte arrangementer. 

 

Af særlige arrangementer vil vi gerne have lov til at fremhæve vores 3 store aktiviteter for børne- og 

ungdomsholdene: 

1. Fælles-opstarten i børneafdelingen i april. Over 100 fremmødte drenge og piger i alderen 5 til 12 

år stillede op til en dag i legens og boldspillets navn. Vi var som ved vores øvrige arrangementer 

heldige med vejret, og alle børn og voksne havde en super dag. Dagen blev afsluttet på Skovparken, 

hvor børn og forældre var med til at heppe klubbens Serie 1 hold frem til sejr. 

2. VBI-dagen i juni. Som noget nyt afsluttede vi forårssæsonen med en stor fællesafslutning for 

klubbens børne- og ungdomshold. Over 300 børn og forældre deltog i denne festdag, hvor ”Årets 

Spiller” og ”Årets Fidus” blev kåret på alle hold. Det var en kæmpe oplevelse for børnene at blive 

kaldt frem foran alle de andre deltagende og modtage en medalje, og endnu større var oplevelsen 

for de 2 særligt udnævnte spillere, der blev kaldt helt frem på den røde løber for at modtage 

hæderen som ”Årets Spiller” og ”Årets Fidus”. Der blev naturligvis spillet fodbold, ligesom der til 

dagen var lejet hoppepuder og en vandgynge, så spillerne kunne få lov til at skyde deres trænere i 

vandet. En stor dag der for mig personligt står som et af de absolutte højdepunkter for 2015. 

3. Er du OK med bolden? I bestræbelsen på at skaffe midler til klubben, blev efterårsopstarten skudt i 

gang med dette lidt kommercielle arrangement. Vores ungdomstræner Michael Brøns havde 

sammensat et program af forskellige øvelser, hvor de fremmødte børn skulle teste deres fodbold-

evner. Benzinselskabet OK stillede op og tilbød benzinkort til de fremmødte forældre. For hver liter 

brændstof der efterfølgende bliver tanket på disse kort, tilfalder der VBI 6 øre. Det lyder måske ikke 

voldsomt, men jeg kan oplyse, at vores kolleger fra Rødekro, der har været i gang med dette i et par 

år, sidste år fik udbetalt over kr. 50.000,- Det er jo også en slags penge. Vi håber naturligvis, at alle 

klubbens medlemmer og forældre vil tegne et OK-kort, og derved være med til at støtte klubben. 

OK Benzin kvitterede som tak for at få lov til at deltage i arrangementet, ved at udlevere en fodbold 

til alle der fik lavet et kort. Spillerne fra klubbens SR-førstehold fik alle lavet et kort, og donerede 

efterfølgende deres bolde til børne- og ungdomsafdelingen. 

 

Kunne du ikke deltage, vil vi opfordre til at klikke ind forbi VBI’s officielle Facebookside, hvor der 

ligger billeder fra disse og andre arrangementer. 



Vi har i løbet af sommeren fået opført en handicapvenlig sti over til tribunen på Skovparken, og det er 

blevet en tradition, at vores grillteam styret af Erik Reinke disker op med landsdelens bedste grillplatter, når 

klubbens førstehold spiller hjemmekampe derovre. Her er der trods de svingende resultater hygge og stort 

fremmøde. 

Derudover har vi i 2015 af Haderslev Kommune fået bevilget et beløb, så vi kan få renoveret den gamle 

træterrasse ved kiosken. Arbejdet er af praktiske årsager udskudt til 2016, men påbegyndes snarest. 

Vi er fortsat i tæt dialog med kommunen omkring opførelsen af en kunststofbane i Vojens, og håber at vi 

kan invitere til første spadestik til august i år, banen opføres af kommunen, og den daglige drift og 

vedligeholdelse skal varetages af Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.  

VBI deltager også i ”Forum Vojens”, hvor vi sidder med i udvalget omkring udarbejdelsen af en ny hal-plan 

til et samlet idrætsmekka i og omkring halområdet. Visionerne er store, og det kommer nok ikke til at ske 

indenfor de næste par år. Det er dog vigtigt, at klubben får indført vores behov og ønsker i tegningerne. 

Når man ser det hele lidt fra oven, så tyder alt på, at vi sammen har fået vendt den lidt negative stemning, 

der var i klubben for nogle få år tilbage. Medlemstallet er stabilt, folk hygger sig og er glade, og når man 

snakker med folk nede i byen eller læser om klubben i medierne, så er det som regel altid positive historier, 

der dukker op. 

Men der er desværre en bagside af medaljen. Man fristes desværre næsten til at sige:  

”Operationen lykkedes, men patienten døde” 

Martin vil om lidt præsenterer jer for årets regnskab, og jeg kan allerede nu afsløre, at det ikke lever op til 

de forventninger, vi havde, da vi præsenterede budgettet i februar sidste år. 

Udgifterne passer fint med det budgetterede, men vi er desværre stærkt udfordret på indtægterne.                            

De store tilskud fra forældreforeningen forsvandt for nogle år siden, og er ikke blevet erstattet, manglende 

sponsorater efterlader et stort hul, og Høtten gav trods udvalgets flotte arbejde heller ikke det 

forventede/ønskede afkast. Vi har holdt møde med Høtte-udvalget, og er fortrøstningsfulde ved, at der her 

arbejdes med nogle initiativer, der forhåbentligt forbedrer/stabiliserer Høttens resultater fremadrettet. 

 

Bestyrelsen er på ingen måde tilfredse med det resultat, der bliver præsenteret, og vi er kommet til den 

konklusion, at vi ikke selv kan løfte opgaven.  

Bestyrelsen skal have hjælp og ny energi, og det skal komme fra jer. 

Fra medlemmerne og medlemmernes forældre – fra alle dem der engagerer sig i vores forening. For det er 

jer, der er foreningen, og det er utrolig vigtigt, at alle bidrager. Det er det, der ligger i ordet forening. 

Der er heldigvis rigtig mange, der allerede involverer sig i klubbens daglige virke og dermed bidrager til, at 

det hele kører på skinner. 

Tit er dette, fordi vi derved er i direkte tilknytning til et samvær eller et engagement med vores barn.  

Det er helt naturligt, og det er glædeligt, at så mange ser værdierne heri. 

Der er blot én ting, man ikke må glemme. En forening kan ikke fungere, hvis der ikke er en bestyrelse og 

nogle udvalg, som varetager de pligter, som falder ind under disse hverv. 

Disse pligter handler om klubben som helhed og rettes ikke specifikt mod ens eget barn – og så er det, at 

det begynder at knibe med at finde hjælpende hænder.  

Det er nødt til at blive lavet om, og det skal ske nu. 



Hvad gør vi så nu? 

I vil om lidt blive præsenteret for et budgetforslag, hvor der er skåret på udgifterne, men hvor resultatet 

fortsat går i minus.  

Vi mener, at udgiftsniveauet er realistisk, men vi SKAL have hævet vores indtægter. 

Den hurtigste måde at gøre det på, er selvfølgelig ved at hæve kontingenterne. Det er en mulighed, men 

bestyrelsen vil dog i stedet indstille til, at der forsøges med andre initiativer først. Det må kunne lade sig 

gøre på anden vis. 

 

Vi skal i stedet hurtigst muligt, udenom bestyrelsen, have etableret et aktivitetsudvalg, der lidt som den 

gamle forældreforening har den ene opgave, at skaffe midler til klubben herunder også sponsorrater. Dette 

udvalg referer til bestyrelsen, og skal i samarbejde med Høtte-udvalget udfærdige nogle retningslinjer, så 

de 2 udvalg ikke kommer til at modarbejde hinanden. 

Med tanke på, at klubben fremover er nødt til at iværksætte endnu flere værdi- og indtægtsgivende 

aktiviteter, vil det formentlig også blive nødvendigt at nytænke rekrutteringsstrategien.  

Måske skal klubben oftere "pålægge" nogle bestemte hold/årgange at udføre opgaver, eller måske skal det 

være muligt for de enkelte hold at skaffe midler til både klub- og holdkassen ved at udføre eksterne 

opgaver.  

Hvert hold i børne- og ungdomsafdelingen skal til den kommende sæson derfor finde en forældreansvarlig, 

der fungerer som bindeled mellem holdets forældre og Aktivitets-/sponsorudvalget. Fordelen ved en 

forældreansvarlig er, at mange af opgaverne og idéerne kan planlægges af forældrene på sidelinjen under 

træning og kamp, og så kan træneren i stedet koncentrere sig om at træne spillerne. 

Forældrene på de forskellige hold har også typisk et bedre kendskab til hinanden, da børnene ofte går i 

skole eller leger sammen i fritiden. Vi kan derigennem udnytte viden og kompetencer, som bestyrelsen 

ingen kendskab har til. 

Mulighederne er der, vi skal bare finde nogen til at koordinere det. 

 

  

Med denne barske opfordring vil jeg gerne have lov til at afslutte dette års beretning. Vi i bestyrelsen håber 

og tror på, at vi næste år vil kunne aflægge en beretning, hvor vi ikke kun er lykkedes med det sociale og 

det sportslige, men hvor vi også har fået økonomien til at spille med. 

Men: Bestyrelsen kan ikke gøre det alene, og alternativet er, som i vil se, ikke holdbart i længden. 

 

Afslutningsvis vil jeg endnu engang gerne takke mine bestyrelseskolleger, trænere, ledere og alle, der på 

nuværende tidspunkt yder en indsats i klubben. 

 

Stor tak fordi du er frivillig – Tak fordi du gør en forskel! 

 


