Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
Referat fra årsmødet for V M 2018.
Igen i år blev der afhold V M årsmøde for sammenslutningen af Old Boys klubber på Tylstrup Kro tirsdag den 11.
september 2018, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Velkomst til alle med kredsopråb.
Valg af ordstyrer.
Spisning.
Formandens beretning for sæsonen 2017.
Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2017.
Vedtagelse af turneringsregler, love og vedtægter for V M 2018.
Planlægning af kommende års V M turneringer.
Valg af årets turneringsleder 2018.
Valg af protestudvalg.
Lodtrækning til alle 3 V M turneringer i 2018
Betaling til årets V M turnering 2018.
Eventuelt.

1. Formanden bød alle kredse hjertelig velkommen. Der var fremmødt 8 personer. Alle kredse.
2. Viggo fra Hals blev valg til årets ordstyrer.
3. Stegt flæsk med persillesovs.
4. V M turneringen 1 2017, var der tilmeldt 7 Old Boys hold, 8 Grand Old Boys, og 6 Veteran Old Boys hold.
I Veteran finalen mødtes Aså fra Vodskov turneringen og Thise fra Vendelboerne. Her trak Aså det længste strå, og
vandt finalen med hele 5 – 1. Aså var hermed ny V M mestre.
Så kommer vi til finalen i Grand Old Boys som blev en meget velspillet og til tider og med rigtig god tempo.
De 2 hold der gik på bane til denne finale var Ålborg Freja fra Hjallerup kredsen, som var forsvarende V M mestre,
og
H I grand fra Vendelboerne. En rigtig god finale som Ålborg Freja til sidst vandt med end 3 – 2 sejr. Og hermed
genvandt V M titlen i Grand Old Boys i 2018.
Finalen med de unge Old Boys blev spillet mellem Hjallerup Fra Nordjysk Fodboldliga og Hirtshals fra
Vendelboerne
Kampen igennem var der tiltag til at vinde kampen, men til sidst vandt Hirtshals denne kamp med 2 – 0.
Det er jo første gang, at Hirtshals nogen sinde har vundet et V M mesterskab i Old Boys. Så glæden var naturligvis
ikke til at tage fejl af.
5. Også i år blev regnskabet gået efter i sømmene, men blev godt godkendt. Sammenslutningen har på tiden en
kassebeholdning på 17. 348. 32 kr. Overskuddet i 2017 blev på 1.058,87.
6. Der bliver kørt videre med de samme regler, love, og vedtægter, dog med den lille forandring, at der fremover
også bliver 8 hold i de unge Old Boys.
7. En del snak frem og tilbage, især om hvordan det vil gå I Grand turneringerne i tiden fremover, og hvad
klubberne selv kan gøre. Da det er meget svært, at lave en turnering året før ?
8. Knud Nielsen er også turneringsleder i 2018.
9. Protestudvalget for 2018 består af følgende:
Jan Dannebugt, Viggo Christensen, Jørgen Nielsen og Knud Nielsen.
10. Alle 3 lodtrækninger blev foretaget efter reglerne, og kan ses på V M hjemmesiden.
11. Alle kredse / hold har betalt deres kontingent for deltagelse til årets V M turnering.
12. Under eventuelt, kan man ikke vedtage noget, men kan snakke om alt muligt.
Viggo slutte af med at takke for rigtig god ro og orden .

