
 
 
                            

                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Jens-Jørgen Schaksen).  
2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår Leif Madsen). 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
4. Det reviderede regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse.  
5. Orientering om budget 2021.  
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg til bestyrelsen. 
 • Henrik Bach, formand – ikke på valg. 
 • Knud Toft Andersen, næstformand – ikke på valg. 
 • Roy Leang Johannsen, medlem af BS – genopstiller. 
 • Susanne Aagaard-Kjær, medlem af BS – ikke på valg. 
 • Martin Borre, medlem af BS – ikke på valg. 
 • Jose Olsen, på valg til bestyrelsen.  
8. Valg af intern revisor (Bestyrelsen foreslår Torben Rylander).   
9. Eventuelt. 
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Nærværende beretning for 2020 fremlægges på foreningens ordinære generalforsamling den 20. 
maj 2021. 
 
Organisatorisk 
Bestyrelsen har i løbet af 2020 bestået af de på generalforsamlingen valgte BS-medlemmer og der 
har således ikke været udskiftninger i bestyrelsen undervejs.  
 
Beretningen i år er meget præget af Covid19, som vi nok alle er ved at være godt trætte af, men 
Vanløse IF har formået at komme igennem uden alt for mange knups. Dette skyldes endnu engang 
et samling af helt fantastiske frivillige som altid står klar til at hjælpe med både stort som småt. 
Det kan vi ikke takke nok gange for. 
 
Bestyrelsen har efter ønske fra Claus Vilster i 2020 søgt efter en ny daglig administrator, da Claus 
gerne ville prøve en tilværelse som selvstændig i form af regnskabshjælp til fodbold klubber. Claus 
er stadig en del af Vanløse IF da han er træner og også laver regnskabsdelen. Johnny Nielsen blev 
ansat i september 2020 og er allerede blevet et meget stort aktiv for Vanløse IF. Johnny kommer 
fra en lignende stilling i Avarta og er i dag den daglige kontaktperson hos VIF. 
 
Det sportslige udvalg har også i 2020 vist sig at være et rigtig godt forum og Bestyrelsen vurderer, 
at den succes også skal fortsætte det kommende år. I dette forum tales der udelukkende fodbold 
samt koordinering. 
 
I Børneafdelingen er der også i 2020 kommet mere struktur og organisatorisk styr på hele denne 
del, da vi har ansat en børneudviklingstræner i form af Lars Christian Slot Thomsen. Lidt kort 
fortalt bliver hans opgave bla.  

● At være børneudviklingstræner, herunder at sikre en ensrettet træning og tilgang til 
børnefodbold hos alle årgange og trænere i børneafdelingen i Vanløse IF. 

  
Børneafdelingen er stadig under kyndig overvågning af Martin Borre og Susanne Aagaard-Kjær. 
Udpegning af årgangsledere på alle børneafdelingens hold har vist sig at være en succes og det 
bliver helt sikkert endnu bedre de kommende år men vi er rigtig godt på vej i den strategi der er 
lagt. 
 
Samlet set er vi i 2020 endt med en organisering, hvor bestyrelsens medlemmer primært er aktive 
i forhold til: 
 
Henrik Bach – formand: 
Aktiv på BS-møder, sponsorer, Divisionsforening og lidt med over det hele. 
 
Knud – næstformand: 
Økonomisk ansvarlig, Sportslig ansvarlig for 1HS, herunder aftaler mv, sponsorer, KK/KBU mv 
 



 
 
Susanne: 
Aktiv på BS-møder og særligt omkring børneafdeling samt samarbejde med Damsø 
 
Martin: 
Aktiv på BS-møder, primær focus på ny struktur i børneafdelingen med børneudvalg og ansættelse 
af børnekoordinatorer mv. 
 
Roy: 
Ansvarlig for VIFFEN, personale til hjemmekampe, materialer (trænerpakker/bolde) mv. 
 
Vanløse IF´s daglige administration løftes til stadighed af en række ansatte/frivillige, som er 
uundværlige for Foreningen : 
 
Omkring sponsorarbejdet har 2020 været meget præget af Covid19 og virksomhedernes penge 
har ikke siddet så løst som tidligere, hvilket jo kun er fuld forståeligt. 
Der er taget tilløb til endnu mere øget aktivitet og vi forventer en kraftig stigning i antallet af 
sponsorer i 2021/2022 der forhåbentlig kan blive hængende i mange år. Bla. kigger vi på en 
sponsor pakke hvor virksomhederne eks. kan støtte med en bande for en hjælpeorganisation. Der 
kommer mere information omkring dette på hjemmesiden. 
 
VIFFEN har igen gennem 2020 leveret en fantastisk indsats også på trods af corono som jo helt 
naturligvis har sat sit præg på aktiviteterne. Det er stadig med Roy som styrmanden men så 
sandelig også ”det frivillige hold” der igen og igen er trådt i karakter ang. indsats. VIFFEN ville ikke 
eksistere uden alle disse frivillige kræfter, og vi i bestyrelsen gør alt for at alle føler sig værdsat 
 
2. Divisionsholdets hjemmekampe er også Roy og ”holdet” som er ankermænd/kvinder for, der er 
dejlige grillpølser, øl, kaffe, vand etc. til alle der måtte have lyst til dette. Det er simpelthen et helt 
fantastisk hold på denne del og VIF ville ikke kunne lave den omsætning til hjemmekampe, hvis 
ikke alle disse frivillige træder til, det gælder også alt andet omkring hjemmekampene bla. hjælp til 
entre/speaker/sikkerhed mv. 
 
Vi vil derudover i bestyrelsen gerne appellere til, at såfremt der blandt klubbens medlemmer eller 
”tilhængere” er nogle der har lyst til at deltage i en eller andet form for frivilligt hjælp/arbejde, så 
er vedkommende altid hjerteligt velkommen til at kontakte klubben. Det kan være med stort eller 
småt, vi tager imod alt hjælp med stor glæde! 
 
Sportslige ”glimt”: 

• 1HS leverede igen et rigtig flot resultat som resulterede i oprykningsspillet og endnu en 
sæson i 2. Division – oprykningspillet blev præget af corona med en væsentlig reduktion af 
kampe. Med trænerrokade sommeren 2020 blev sæsonen 2020/2021 imødeset med 
spænding og denne sæson er en mellemsæson mod ny struktur fra sommeren 2021. Ved 
afslutningen af 2020 lå VIF på en flot 6. plads. 



 
 

Der er til stadighed tanker og overvejelser i forhold til at stabilisere os som 
divisionshold.  Aktuelt er vi stadig ikke der organisatorisk eller økonomisk, hvor vi kan 
indføre kontraktfodbold, så linjen med at spillerne til 1HS primært rekrutteres fra egne 
rækker fortsættes og understøttes som det ser ud pt bliver den kommende sæson i den 
kommende nye landsdækkende 2/3. division. 

• U23 truppen (eller vores 2. holds-trup) fungerer i tæt dialog med 1HS. Holdet spiller i S1 – 
og der er ønske om at kunne rykke i KS. 

• Øvrige seniorhold i S3 og S4 fungerer som (delvist) lukkede hold bestående af spillere der 
har været gennem ungdomsrækkerne. 

• Vores U19-1, U17-1 har alle spillet i øst 2 rækker og klaret sig nogenlunde, dog er niveauet 
faldet i forhold til tidligere indplacering i Øst 1. 

• Status på ungdom er således, at vi fra U13 – U19 på alle årgange er repræsenteret i Øst 
fællesrækkerne, - det er en OK præstation af alle trænere, ledere og spillere. Vi har stadig 
en række dygtige bredde hold fra U12-U16 som ledes af dedikerede frivillige. De er som 
altid vigtige for foreningen og vi vil i BS gøre alt for at understøtte Deres indsats. Der er 
fokus på at skulle hæve det organisatoriske omkring ungdomsafdelingen. 

• I børneafdelingen op til U12 er der stadig stor tilgang af medlemmer og det medfører 
desværre ventelister på en del årgange, vi gør alt hvad vi kan få at nedbringe disse. 
Børneafdelingen er blevet styrket organisatorisk med ansættelse af en børnekoordinator – 
et længe næret ønske (ansat forår 2021) 

• På øvrige senior er vi i 2020 både på senior og på OB/veteran fortsat mange lukkede hold.  
 
Økonomi 
Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på 170.460 kr., hvilket bestyrelsen vurderer som 
værende tilfredsstillende. 

Bestyrelsen agter i 2021 at øge fokus på det generelle sponsor arbejde, da det er her vi kan hente 
ikke bare økonomi men også et bredere netværk af personer der ligeledes kan være ambassadører 
i forhold til nye sponsorer 

 
Medlemmer 
Vi er blevet flere medlemmer dvs. lige omkring 1.100 alt i alt. Det forventer vi kan øges det 
kommende år, da vi i 2021 får kunst på opvisningsbanen og det vurderes også realistisk med de 
nuværende faciliteter og det sportslige setup. 
 
Diverse 
Kunsten på opvisningsbanen – forventes at blive igangsat i begyndelsen af Juni og vil være under 
konstruktion i ca. 3-4 måneder. Den bliver etableret med lysanlæg. 
Terrassen til VIFFEN – ud mod kunstgræsset bliver forhåbentligt realiseret i 2021, dette forventes 
at være realistisk. 
 
 



 
 
Jubilæum 
Bestyrelsen nedsatte i starten af 2020 en jubilæumsgruppe, der bla. skulle koordinere og 
organisere en del til vores forestående flotte 100-års jubilæum den 1. juli 2021 – Dette blev 
desværre ødelagt af corona og der vil 1. juli 2021 blot være en reception på stadion. Selve 
fejringen som vil derfor blive rykket til juli 2022. Der vil komme meget mere information omkring 
denne fest når vi kommer ind i 2022.  
 
Tak 
Igen i år vil vi sige kæmpestort tak til alle der gør en indsats for Vanløse IF. Dette gælder trænere 
og ledere, spillere, forældre, frivillige ved kampe, folkene i og omkring VIFFEN, sponsorer, 
målaktionærer, økonomi-hjælp, tilskuere, vores nye fangruppering Curva, debatdeltagere på FB, 
medlemmer af bestyrelsen, tidligere medlemmer af bestyrelsen, passive medlemmer og folk der 
bare bakker op, Københavns Kommune, DBU/KBU, grafiker m.fl.  

  


