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GODT NYTÅR

Så gik der endnu et fodboldår, et år hvor vores to hold præsterede i hver sin
ende af kvalitetsskalaen. Et 11-mandshold der lidt skuffende sluttede på sid-
stepladsen, men 7-mandsholdet derimod sluttede på en flot førsteplads.
Vi ser nu frem til en sæson hvor vi håber at gøre det meget bedre på 11-
mandsholdet når vi nu rykker et alderstrin op til Grand Super. Desværre ser
det ud til at det i år bliver uden et 7-mandshold, på grund af for få spillere i
forhold til de antal kampe vi må forvente.

Vi er nu midtvejs i vinterturneringen, som vi i år deltager i med et 11-mands-
hold. Her har vi klaret os rigtigt godt og i skrivende stund ligger vi på en 2.
plads. Hvis vi til næste år er med i en vinterturnering håber vi at hjemmekam-
pene bliver på eget kunstgræs, da det ser ud til at kommunen vil etablere en
sådan, på Måløv stadion i løbet af 2015.



Kvartalets side 2 mand

KNUDS CUP 2014

Dette kvartals side 2 mand hedder Ole Steen Brix.
Ole kommer fra veteranholdet, og er ligesom en del andre rykket op
til os i Superveteran.
Og det er jo af gammel vane jeg skriver dette, for fra næste sæson
spiller vi i GSV-rækken
(Grand Super Veteran). Han er så småt vænnet til holdet, idet han
har spillet 3 turneringskampe i 2014, og fra 2015 spiller han fuld tid
i vores turneringskampe. Nå men Ole er rykket op og det er vi glade
for, fordi han virkelig er en forstærkning af holdet(selv om han har
svage ankler), yderligere kan nævnes at han har en høj skudstyrke,
som vi altid har manglet, han er boldsikker og hurtig, og så laver han
aldrig frispark – oven i købet tager han hensyn til ældre spillere
under træning, det er jo helt forrygende – han spiller på forreste
midtbane.
Ole er rar og behagelig både på, og udenfor banen forstås, og så har
han humor, tør ironisk og sarkastisk, altså på den sjove måde.
Til hverdag er han direktør for Skoringen og hvem ved, måske har
han gode forbindelser så spillerne på holdet kan købe nye fodbold-
støvler til favoritpris, det bør da undersøges.
Sluttelig vil jeg sige at Ole er faldet rigtig godt til, og han blev hur-
tigt accepteret af holdet, så jeg vil ønske ham et STORT velkom-
men.

NB!
Det skal retfærdigvis siges, at da jeg ikke kender Ole så godt som
visse andre, så jeg har måttet forhøre mig med hensyn til hans per-
sonlighed og status på holdet. Du har just læst hvad der kom ud af
det.                                                                              Mvh Siggi 



Så fik vi endnu engang afvik-
let Knuds cup, på billede
ovenfor ses de glade vindere.

Igen i år havde vi vejrguderne
med os så vi fik en perfekt
afvikling af vores lille juletur-
nering.Som det ses på billedet
er vinderne meget tilfredse
med første pladsen, det var
heller ikke ventet at netop
dette hold ville gå af med sej-
ren, så derfor forståelse for til-
fredsheden. 
Efter vi havde afviklet turne-
ringen begav vi os til
Skomagerhuset hvor vi indtog
en julemiddag. Efterfølgende
blev aftenens præmier uddelt.



Generalforsamling / Julefrokost 2014

Generalforsamlingen 2014, med efter-
følgende julefrokost blev afholdt den
7. november. Som sædvanlig blev året
snakket igennem og de vigtigste dato-
er og begivenheder blev remset op.

Her fik vi udpeget årets spillere og
topscorere. 

På billedene til højre ses årets spillere,
som noget nyt har vi i år 2 af slagsen.

Bent Bruun løb med sejren på 11-
mandsholdet og Jess blev en overle-
gen vinder på 7-mandsholdet.

Det er nogle gode valg hele holdet har
taget i år, det er fuldt fortjent at netop
de 2 spillere er valgt til årets spillere.

Det skal også ses i lyset af at de begge
har gjort en indsats både for 7 og 11-
mandsholdene.

SKÅL OG TILYKKE

TIL BEGGE



Årets målmagere på
11-mandsholdet blev i
år delt på fire fødder
Jan J. og Jess måtte
dele æren.
De blev blev begge
noteret for 5 fuldtræf-
fere.

Jess blev dog ene
mand til topscorer
værdigheden på 7-
mandsholdet.

Formanden taler

Holdet siger
tak for i år til 
Erik og Torben.
Som sædvanlig
blev deres ind-
sats honoreret
med 3 flasker
god rødvin. Vi
håber at det er
nok til at de
fortsætter i
mange år i nu.



Referat: Bestyrelsesmøde Mandag 6. oktober 2014 

Deltagere: Formand, næstformand, kasserer, 1. og 2. holdkaptajn.
Fraværende: Suppleant/bladredaktør og den regnskabskyndige.

Referent: Formanden da bladredaktør var fraværende.

1) Mødet startede med en kort gennemgang af diverse nyheder og anden information:

* Vintertræningen endte på mandage fra klokken 20 (efterfølgende har et godt benarbejde fra
Erik J og Kurt gjort at vi nu har fået start fra klokken 19:30 som sidste år).

* Vi har tilmeldt et 11 mands grand super veteran hold til vinter-turnering arrangeret af
Ganløse.

Hold-leder vil blive fundet blandt dem som har sagt ja til at deltage i kampene.

* MB får åbenbart en kunst-græs bane til næste år.

* SVET har fået dækket dommerpenge for hele sommerturneringen i året 2014, status for
næste år er uafklaret.

11.oktober har Klaus Alsted via e-mail givet grønt lys for dommerforskud i 2015.

* Sommerturen i 2015 er fastlagt i al hemmelighed.

2) Dagsorden forslag til den kommende general-forsamling blev gennemgået. Specielt nyt er

* Forslag om at vi oprykker 11 mands holdet til grand-super-veteran i OBS-49.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev også gennemgået og vil
blive sendt ud med dagsordenen. Ændringerne omfatter

* Forslag til ny type kontingent type. I stedet for et fiktivt beløb på 20 kr. pr. uge, kræves der
nu kun at hvert medlem til enhver tid skal have minimum 300 kr stående, til at dække forenin-
gens løbende forpligtelser (for nuværende har alle medlemmer dette).

Kassereren sørger for hver måned at sikre dette er overholdt i regnskabet.
Bemærk: Medlemmerne kan altid, som sædvanlig, indbetale penge til de fleste trænings-afte-

ner, men de kan også indbetale via f.eks. netbank til foreningens konto.
Konto-nummer udleveres af kassereren ved enhver henvendelse om indbetaling ad den vej.
Og man kan selvfølgeligt også få et eventuelt overskydende beløb (over de 300 kr) udbetalt.

* Størrelser på gavebeløb. Mindre justering af beløb-størrelse.

* Der vil blive ført separat statistik for 7 mands og 11 mands holdet, og dermed også separate
præmier for hver 50. turneringskamp samt for hvert 50 scorede mål.

Det vil finde sted første gang ved generalforsamlingen 2015.



3) En længere gennemgang og diskusion omkring medlemmernes økonomiske relation til for-
eningen blev ivrigt debateret. Bl.a. med input som Siggi, Ole Jensen og Knud havde til mødets
dags-orden.
Det endte i bestyrelsens forslag om en anden kontingent-type, samt følgende (ikke vedtægts
relaterede)ændringer som bestyrelsen enstemmigt vedtog for den daglige drift:

* Foreningens typiske årlige overskud på bl.a. øl-regnskabet deles ikke længere ud på medlem-
mernes personlige konto (den som altid skal stå på plus 300 kr). Istedet vil det eventuelle over-
skud i det følgende år blive brugt til at nedbringe medlemmernes udgifter til bl.a. deltagelse i de
store fællesarrangementer (generalforsamling, forårsmøde, sommerfest o. lign.).
I den forbindelse vil kassereren lave fremtidige kolonner i regnskabet som kan fortælle om
overskud og underskud til ølkassen, grill-aftener og lignende.
Kassereren har senere meddelt at kolonnerne er oprettet, og det vil først blive aktuelt efter
1.september 2015, når vi kender overskuddets størrelse.

* Personer, der har tænkt sig at deltage i sommerturen, skal inden 1. juni samme år have indsat
et beløb der cirka dækker foreningens udgifter hertil (typisk transport og vandrehjem/hotel-
ophold).

4) Bestyrelsen besluttede at det tidligere medlem Johnny Hansen vil blive tilbudt at få alle sine
indbetalte penge tilbage. Kassereren sørger for dette sker inden 1. november.
Kassereren har sendt ham brev og SMS umiddelbart efter bestyrelsesmødet, men har intet hørt
fra ham i skrivende stund.
Bestyrelsen besluttede også, indtil videre, at ved fremtidige udmeldelser af foreningen, tager
hele bestyrelsen en fælles
beslutning om hvordan medlemmets økonomi afregnes med foreningen.

5) Udover separate statistikker til 7 og 11 mands holdene, vil der også blive separate pokaler og
lignende, således at der ikke laves forskel på deltagere på de 2 hold typer.

Sidste nyt: Under middagen efter Knuds cup stillede Torben spørgsmålet om hvilke hold vi
skulle deltage med i den nye sæson. Hvis vi skulle deltage med et 7-mandshold og et 11-
mandshold ville antallet af kampe nærme sig 44, som skulle fordeles på ca. 20 spillere.
Den almindelige mening omkring bordet, var at det nok ikke kunne lade sig gøre at gennemføre
så mange kampe med så få spillere.
Konklusionen blev at vi til næste år kun deltager med et hold, nemlig 11-mandsholdet. Dette bli-
ver som vedtaget på generalforsamlingen et Grand Superveteran. 
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Kvartalets fødselsdage

Tage 53 år.................................18. januar
Monrad 66 år........................... 18. januar
Ole L. 55 år.............................. 25. januar
Keld 72 år.................................27. januar
Jan J. 56 år................................29. januar
Knud 61 år...............................30. januar
Poul N. 60 år...............................4. marts
Teddy 70 år...............................17. marts
Torben 54 år.............................23. marts

Arrangementer

Vintertræning hver mandag

Forårsmøde 23. marts

Axel Helgason
te lefon:  30 86 01 16  .   e-mail :  ah@sonsted.dk

Sven Johannsson
t e le fon:  30  86  01  17   .   e -mai l :  s j@sons ted .dk

Leverandør af 
Dryvit facadepuds systemer

www.sonsted.dk


