Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
V. M. referat for 2019.
Tirsdag den 10. september 2019 var der indkaldt til årsmøde i sammenslutningen af Old Boys klubber i
Vendsyssel på Tylstrup Kro, med følgende dagsorden.
1. Velkomst, samt tilkendegivelse af kredse.
2. Valg af ordstyrer.
3. Spisning.
4. Formandens beretning for sæsonen 2018.
5. Gennemgang, og godkendelse af V M regnskab for 2018.
6. Vedtagelse af love, vedtægter, og turneringsregler for året 2019.
7. Planlægning af de kommende V M turneringer.
8. Valg af turneringsleder for 2019.
9. Valg til årets protestudvalg.
10. Lodtrækning til alle 3 V M turneringer.
11. Betaling af alle hold til årets V M turnering.
12. Eventuelt.
1. Formand Knud Nielsen bød alle velkommen. Alle kredse var mødt op 8 personer.
2. Viggo Christensen fra Hals, blev valgt til årets ordstyrer.
3. Menuen var igen her i 2019. Stegt flæsk og persillesovs.
4. Formandens beretning begyndte med, at turneringen var blevet lidt udvidet i forhold til sidste år.
Nemlig, at der var 8 Old Boys hold, 8 Grand Old Boys hold, og endelig var der 6 Veteran Old Boys hold.
Finalen i Old Boys, blev en kamp mellem Skjold fra Sæby, der kommer fra Østvendsyssel, og Hjallerup
Der kommer fra Nordjysk Fodboldliga. Skjold vandt kampen med 2 – 0. Og var hermed ny V M mester.
I Grand turneringen var det igen 2 gamle rivaler der mødtes i finalen, nemlig V. Hassing fra Hjallerup grand,
Og H I der kommer fra Vendelboerne. I 2018 var det så H I der vandt finalen med en sejr på 2 – 0.
HI var så ny mester i Grand Old Boys.
I Veteran turneringen var det igen 2 hold fra Vodskov turneringen der mødtes i finalen. Nemlig Aså mod
Hals. I den indledende runde havde Aså besejret Hals 2 gange, men her i finalen vandt Hals med 1 – 0 over Aså. Hals var
hermed ny mester i Veteran Old Boys.
5. Årets regnskab blev godkendt enstemmigt. Kassebeholdningen lyder på 17, 493, 79. kr.
Årets overskud lød på 145, 47. kr.
6. Vi kører videre med samme regelsæt som de andre år. Dog skal man lige tage højde for de nye regler med gule og de røde
kort i denne sæson.
7. De næste 2 år, vil der stadig blive spiller V M finaler på F. F. I, s baner. Derefter skal vore aftale genforhandlesmed F. F. I.
Skjold Sæby har spurgt ind til, om de derefter kunne få V M stævnet flyttet til
Sæby. Denne sag vil blive behandler på de følgende møder.
8. Knud Nielsen blev så igen valgt til turnerings leder for 2019
9. Protestudvalget i 2019 er: Jan Dannebugt, Viggo Christensen, Jørgen Nielsen og Knud Nielsen.
10. På V. M. s hjemmeside finder du alt om årets V M turnering, regler, navne, telefon m. m
11. Alle 22 hold til V M 2019 har betalt deres kontingent.
12. Under eventuelt, kan der ikke vedtages noget. Så årets ordstyrer afsluttede hermed året møde.

