Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
V M referat 2017.
Tirsdag den 5. september 2017, var der årsmøde for sammenslutningen af Old Boys klubber i Vendsyssel, afholdt på Tylstrup Kro, med
følgende dagsorden.
1. Velkomst til alle, hermed kredsopråb.
2. Valg af ordstyrer.
3. Spisning.
4. Formandens beretning for V M turneringen i 2016.
5. Gennemgang og godkendelse ag V M regnskabet for 2016.
6. Vedtagelse af love, vedtægter og turneringsregler for turneringen 2017.
7. Drøftelse omkring kommende V M turneringer.
8. Valg af turneringsleder for V M turneringen 2017.
9. Valg af protestudvalg til V M turneringen for 2017.
10. Lodtrækning til alle 3 V M turneringer i 2017.
11. Betaling for alle hold til V M turneringen 2017
12. Eventuelt.
1. Formanden bød alle kredse velkommen, der var fremmødt 9 stk. Alle kredse.
2. Viggo Christensen fra Hals, blev igen valgt til årets ordstyrer.
3. Stegt flæsk og persillesovs.
4. I 2016 var der sædvanen tro igen, 7 Old Boys hold, 7 Grand Old Boys hold, og 6 Veteran Old Boys hold.
Finalen i Old Boys stod mellem 2 hold fra samme kreds, nemlig Nordjyskfodboldliga. De 2 hold var Sulsted og Hjallerup Old Boys. Her
vandt Hjallerup finalen med 3 - 1 over Sulsted. Hjallerup var hermed ny V M mestre i 2016.
Også finalen i Grand Old Boys var mellem 2 hold fra samme kreds. De 2 hold der havde spillet sig frem til finalen var nemlig Aalborg Freja
og V. Hassing. Begge hold kommer fra Vodskov Grand turnering. Resultatet af denne finalekamp blev en sejr til Aalborg Freja også på 3 –
1 over V. Hassing. Aalborg Freja var hermed så ny V M mestre i Grand Old Boys 2016.
Alle gode gange 3, for nemlig også i Veteran var finalen mellem 2 hold fra samme kreds. De 2 hold kommer fra Vodskov Veteran, og var
Aså og B 52. Her vandt B 52 finalen kampe mod Aså med 5 – 2. B 52 var også her ny V M mestre.
Hele V M stævnet blev afhold på H Is baner lørdag den 29. oktober.
5. Årets regnskab blev meget grundigt gennemgået, af alle 9 fremmødte, men blev dog godkendt. Årets overskud blev på 689,16 kr. Og
Sammenslutningen har en kassebeholdning på 16.289,45 kr.
6. Der køres videre med de samme V M regler i 2017.
De næst 5 år, afholdes V M stævnet i F F I på fodboldvej, Frederikshavn.
Dog blev det vedtaget at udvide Grand turneringen i 2017 med 1 hold mere, så der er 8 hold.
Den kreds som har flest hold med, får 3 hold med. Den kreds som vinder årets V M, får også 3 hold med. Den sidste kreds får så kun 2
hold med.
7. Næst års V M, er der så lavet lidt om på reglerne. Der bliver så sådan at i Old Boys, skal man være fyldt 30 år på kampdagen. Mellem
30 og 35 år, ja så må man ikke spille højre end serie 4.
Er man over de 35 år der ingen begrænsninger for seriefodbold.
I Grand Old Boys turneringen skal man være fyldt 40 år på kampdagen.
Men hver hold må have 2 mand med på 38 år.
De skal naturligvis være fyldt 38 år på kampdagen. Men der er ingen begrænsninger for seriefodbold.
Veteran Old Boys køres videre med 45 år på kampdagen. Helle ikke her er der begrænsninger for seriefodbold.
8. Knud Nielsn er også turneringsleder i 2017.
9. Protestudvalget i 2017 består af følgende: Jan Dannebugt, Viggo Christensen, Jørgen Nielsen og Knud Nielsen
10. På V M hjemmesiden findes alt til årets V M turnering.
11. Alle hold betalte til årets V M turnering.
12. Der kunne ikke vedtages noget under eventuelt, så Viggo takkede for en rigtig god aften, og ønskede alle en rigtig god turnering

