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Tak for denne sæson!
Så er vi igen ved sæsonens
slutning. Om ikke særlig længe
kommer sommer, sol og
varme. Ketchen bliver lagt på
hylden for en kort stund, for at
VBKs medlemmer kan samle
kræfter til den nye sæson, som
allerede starter på den anden
side af sommerferien.

Der er i sæsonen blevet holdt
arrangementer for alle, unge
som gamle. Hygge er noget af
det som VBK er god til, og
dette kan også ses på de arrangementer der holdes, hvor
alle har det sjovt med hinanden. Vi håber alle det bliver lige
så stor tilslutning i den kommende sæson.

VBK takker af for en god
sæson.
Vi ønsker jer alle en god sommer og vi ses til næste sæson.

Venlig hilsen
næstformand
Dennis Sørensen

Vi klær dig
på TOPPEN!
SALON

Alle kan se tilbage på endnu en
god sæson med masser af god
badminton og hygge, vi håber
at alle møder op med samme
humør til næste sæson.

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

98 12 35 07
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Har klubben din mailadresse??????
Hvis ikke, så send den til Alan Madsen
på følgende adresse:
alan.madsen@mail.tele.dk

v/Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86
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Hadsundvej 140A
9000 Aalborg
Telefon 98 14 01 18

-tager hensyn til dit syn
Hadsundvej 31 - 9000 Aalborg - Tlf. 98 12 19 88

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Aalborg
Marathonvej 1 - 9230 Svenstrup
Tlf. 72 21 21 21 - Fax 72 21 27 02
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Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV
Telefon 46 91 40 20
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Besøg os på Internettet:

www.vejgaardbk.dk
Du kan også skrive til os på følgende e-mail adresse::

elra@stofanet.dk

Th. Olesen Løkkens Vej 2
9200 Aalborg SV
Telefon 98 16 49 96

Hadsundvej 29
9000 Aalborg
Telefon 98 16 68 00
Telefax 98 16 63 55
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Referat fra

Generalforsamling i VBK
den 5. marts 2009
Ole Møller valgt til dirigent
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

Bestyrelsens beretning 2008
Det sociale:
I år blev der ikke afholdt startopdag
og lederens tur til Skallerup Klit blev
afløst af en aften med spisning og efterfølgende underholdning med Amin
Jensen. Det var der stor opbakning
til, så det prøver vi igen næste
sæson.
Der var god tilslutning til bowlingdag
for hele familien i dec. 2008. Det var
en hyggelig og god dag for børn og
voksne.
Det sociale i cafeteriet bør fortsat udvides, da der til tider er ledige pladser i cafeteriet efter hver træning.
Klubben gør et ihærdigt forsøg på at
have priser, som alle kan betale. Bestyrelsens vil fortsat sætte mere
fokus på at få medlemmerne op i cafeteriet, blandt andet ved at tilskud til
jule- og sæsonafslutninger fortsætter.
De sociale aktiviteter bliver styret
med hård hånd af Malene Nørgaard
Nielsen, hvilket hun skal have stor
anerkendelse for.
Lederrekruttering:
Alle bestyrelsesposter er dækket,
men dermed ikke sagt at klubben
ikke har brug for nye kræfter til di8

verse opgaver i klubben. Det kan for
eksempel nævnes at vores cafeteria
godt kunne bruge nogle flere hænder
til at få dækket Til næste generalforsamling i 2010 kommer vi til at
mangle et bestyrelsesmedlem, så
hvis det har interesse, så lad os vide
det.
Regnskab:
Regnskabet for Vejgård Badmintonklub skal på grund af boldaftale m.m.
ses over en 3. årig periode. Ser vi tilbage på de sidste 3. år er resultatet
et plus på ca. 75000,-, hvilket må
siges at være et flot resultat.
Resultatet kan ikke tolkes i den retning, at vi er blevet til en opsparringsforening, men klubben er meget
svingende igennem årene, hvilket et
tilbageblik i de sidste 11 år vil kunne
vise. Her vil der kunne ses at vi over
de sidste 11 år har haft et gennemsnitlig overskud på ca. 9000,- kr. pr.
år.
Når vi så tager i betragtning, at vi på
indtægtssiden har 2 poster på i alt
60000, som der ingen garanti er for
varer ved i al fremtid, er det godt at
have lidt at stå imod med, så vi ikke
skal have en større kontingentstigning og sparerunde, for at få det til at
hænge sammen.
Det flotte resultat i årets regnskab

skyldes især at udgifterne er væsentlig mindre end sidste år, idet der ikke
er indkøbt større ting i år, aktivitetsniveauet har været lidt mindre, bøder /
kursusaktivitet har været i bund, lidt
flere renter og så har vi øget salget i
cafeteriet i år, hvilket jo
er en god ting.
Seniorafdelingen:
Sæsonen 2007/2008 bød på hele to
topplaceringer for VBK's seniorhold,
idet både serie 2 og serie 3 sluttede
på de første pladser. Pga. omlægning af holdturneringen betød det
desværre kun oprykning for 2. holdet
til serie 1, mens 3. holdet måtte blive
i serie 3, selvom de blev en helt suveræn etter uden megen modstand.
Begge hold hev desuden også
kredsmestertitlen hjem. 1. holdet i
Jyllandsserien var med i oprykningsslutspillet og var til det sidste med i
kampen om oprykning - så alt i alt en
resultatmæssig rigtig god sæson.
Målsætningen for sæsonen
2008/2009 er i første omgang, at Jyllandsserien og serie 1 skal kvalificere
sig til oprykningsslutspillet, mens den
helst skal stå på oprykning til serie 2
for serie 3's vedkommende.
På overgangen til 2. halvdel af sæsonen er det afgjort, at 1. holdet ryger
over som 2'er, mens 2. holdet er sikker på oprykningsslutspillet, men placeringen er endnu ikke på plads.
Serie 3 kan stadig selv afgøre tingene. Så det bliver et spændende
forår, vi går i møde.
Når vi tager ud til individuelle stævner, har vi som regel altid mange spillere med helt fremme i de afgørende

kampe, og igen i 2008 er det blevet
til flere titler til klubbens spillere. Det
kommer sig også af et rigtig godt
sammenhold i spillertruppen, som
bl.a. kommer til udtryk ved stort
fremmøde til træning og div. arrangementer.
Tirsdag og torsdag er det fortsat turneringsspillere, I møder som cafeteriapassere, når I bevæger Jer op i
cafeteriet efter endt spil på banerne;
ligesom vi hjælper til ved andre sociale arrangementer for hele klubben.
Ungdomsafdelingen:
Desværre er vi stadig i den situation
at der ikke er en ungdomsformand,
så afdelingen har kørt på vågeblus
igennem året, så er der en der vil
træde ind på posten, så er den klar.
I februar var der fastelavn med tøndeslagning og hvad dertil hører. Bagefter var der afgang til en gang
bowling inde på Seaport.
En god dag med stor tilmelding.
Ungdommen sluttede sæson af i foråret med den traditionelle dag hvor
forældre og børn mødes til en gang
badminton med indlagt kaffepause
og en omgang mad til ungdomsspillerne inden dørene lukkes for sæsonen, igen i år var det en succes hvor
der blev gået til den hele dagen igennem og alle var godt trætte og parate
til at holde en pause fra badminton
og komme i gang med at nyde sommeren.
Planlægningen af den nye sæson gik
i gang.
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Der blev sat 2 trænere på til alle timer
U15 spillerne ønskede et hold i
NBD's holdturnering som Helle &
Kent ville stå for, så det blev tilmeldt.
Forhåndstilmeldingen til den nye
sæson var fornuftige, så vi var klar.
Opstarten gik i gang, og det strømmede ind med gamle og nye spillere,
og der gik ikke lang tid før vi måtte
åbne for en time mere, så vi nu har
åben 4 timer af de 6 vi har mulighed
for.
Der har været rigtig stor fremmøde til
alle timerne i første halvår, og der bliver spillet og hygget på det nivue der
er lagt op til.
På arrangement siden er der også
sket lidt.
U 15-17 spillerne havde en lørdag i
november hvor de mødtes med
trænerne Sus og Karina til en hyggedag i klubben, hvor der blev spillet
diverse spil i hal og cafeteriet, spist
noget kage om eftermiddagen, og til
slut var der Pizza til at slutte af med.
Det var en god dag som de ville arbejde videre på, og i det nye år vil
der komme en eller to lignende dage.
Derudover har der været bowlingdag
mere, da det kniber med plads i hallen til januar hvor den normalt ligger,
denne gang var slået sammen med
en gang forældre / børn badminton
om formiddagen, lidt til maven til
middag, hvorefter turen gik ind til Seaport hvor der blev bowlet til den
store guldmedalje.
Igen en god dag med stor tilmelding
fra ungdomsafdelingen.
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Til jul sluttede vi af med en gang æbleskiver og lidt hygge inden vi skulle
på juleferie.
Der er også et par stykker af spillerne
der har været ude at spille et par
åbne turneringer rundt omkring i Nordjylland.
Vores U15 hold har klaret sig rigtig
godt og har vundet puljen før de sidste kampe, og skal spille om kredsmesterskabet foråret 09, flot.
Vores lørdags badminton har været
godt fyldt op i denne sæson, træningen ledes af Lars Brøndum og Niels
Jakobsen som har et godt tag i ungerne, som lærer "hvad badminton er
for noget", og når de er klar til hverdagsbadminton, så sendes de videre.
Her i foråret skal klubben så have
taget stilling til hvordan vi til næste
sæson skal have afdelingen til at
køre, og hvad vi kan tilbyde. Så opfordringen til alle ,har du lidt tid eller
lyst til at være med til at løse opgaven, så kom frem, der er ingen tvivl
om at børnene har lysten og behovet
for at have muligheden for at kunne
komme i hallen for at spille en gang
badminton også i den kommende
sæson.
Motionistudvalget:
Motionisterne er der fortsat ret stille
omkring, dog skal det nævnes at der
i motionistafdelingen er en fællestræning, som træner onsdag aften.
Endvidere er klubbens årlige match
mod AMU gennemført i januar
måned.

Bestyrelsen er af den opfattelse af
motionistspillerne i Vejgaard badmintonklub ikke har den store interesse i
at deltage i stævner, fællestræning,
klubmesterskaber m.m. Derfor har
bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil
bruge kræfter på disse arrangementer. Dette skal ikke forstås, således at
vi ikke vil lave arrangementer for
klubbens motionister fremover. Vi er
til enhver tid klar til at iværksætte nye
tiltag, hvis medlemmerne ønsker
dette.

Klubmesterskaber:
Klubmesterskaberne i 2008 lå i januar. Et par timer midt på dagen stod
i ungdomsspillernes tegn, idet vi
havde arrangeret en "Kom og spil
med dag", hvor hver ungdomsspiller
blev parret med en seniorspiller. Det
blev en succes med stor kampgejst
fra yngre såvel som ældre spillere og
mange gode kampe, så det vil blive
gentaget i 2009, hvor mesterskaberne ligger i marts.
På seniorsiden var der god opbakning til arrangementet med mange
tætte kampe, mens kun meget få
motionister fik sved på panden. Så
derfor vil vi gerne opfordre endnu
flere af klubbens medlemmer til at
stille op, da alle kan være med uanset alder, niveau m.m., og det sociale
aspekt er lige så meget i højsædet
som det sportslige.

Sponsorudvalget:
Igen i år 2008 har klubben stadig et
stort antal sponsorer. Vi er glade for
det gode samarbejde med Sparekas-

sen Himmerland og alle klubbens
andre sponsorer, store som små. I år
har der få ændringer fra et par af
sponsorerne, ikke fordi de ikke har
haft lyst til at fortsætte samarbejdet,
men fordi virksomhederne er ophørt.
Vi vil gerne sige tak for godt samarbejde til disse, held og lykke fremover. Udover de ophørte har resten
indvilget i at tage endnu et år, hvilket
vi i bestyrelsen er meget glade for husk at bruge dem - de støtter os.

Bladudvalget:
Der er i 2008 udkommet tre klubblade, som tidligere år.
Lige en lille opfordring til medlemmerne:
Ingen indlæg til klubbladet - intet
klubblad.
Bestyrelsen har igennem flere år
brugt klubbladet til at orientere medlemmerne om hvad der foregår i
klubben. Dette vil naturligvis
fortsætte fremover. Klubben vil dog
også anvende hjemmesiden til at få
oplysninger ud til medlemmerne.
Adressen på hjemmesiden er:
www.vejgaardbk.dk.

Cafeteriaudvalget:
Cafeteriet drives fortsat af frivillige
cafeteriapassere. Strukturen omkring
cafeteriapasning bliver fastholdt således, at de frivillige passere fortsat
passer cafeteriet på enkeltdage og
ikke på uge basis. Her ud over har
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seniorafdelingen overtaget opgaven
med pasning hver tirsdag og torsdag. Dette har dog ikke været nok til
at udfylde pasningsplanen for hele
sæsonen. Der mangler frivillige til
denne hyggelige tjans.
Klubben har efter bestyrelsens opfattelse et hyggeligt samlingssted i cafeteriet, hvor alle bør kigge forbi for
at være en del af det sociale i klubben. Priserne er efter bestyrelsens
opfattelse ikke urimelige.
Afslutning:
Sluttelig en stor tak til alle vores frivillige ledere og hjælpere. Husk på at vi
ikke kan klare os uden alle jer.
Bestyrelsens beretning godkendt
Kassererens beretning godkendt
Alan Madsen er genvalgt
Sanne Kristensen er genvalgt
Palle Mørch er genvalgt
Seniorlederpokal gik til Helmuth Nielsen. Helmuth har 2 lederopgaver i
klubben, i bladudvalget er det ham
der sørger for at klubbladet bliver
gjort klar til udlevering med hvad
vores hovedsponsor måtte have af
løse indlæg, labels og uddeling af
bladet både i klubben og udenfor
klubben, og så er han valgt revisor.
Derudover er Helmuth er klubbens
praktiske person.
Styrer julefrokost og sæsonafslutnings frokost sammen med Karin.
Styrer det meste af AMU stævnet.
Derforuden er han altid villig til at
træde til når der mangler en hånd i
cafeteriet, Club 10-14 om mandagen
og hvor der ellers er brug for det.

Ungdomslederpokal gik til Sus og
Karina. Begge er 2 af vores tidligere
ungdomsspillere.

De har i år stået for en væsentlig del
af vores ungdomstræning, og det er
ikke mindst Deres fortjeneste at
fremmødet i afdelingen har været rigtig stort i år.
Deres samarbejde har været fortrinligt, og Deres nye tiltag med afholdelse af hyggedage for vores U15-17
spillere har været en stor succes.
Desuden er de aldrig blege for at
give en hjælpende hånd i forbindelse
med arrangementer hvor ungdommen er involveret.
Tapper indsats til Malene Nørgaard
Nielsen. -

Malene yder en kæmpe indsats både
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i aktivitetsudvalget og SSU, hvor hun
bl.a. er med til at arrangere bowlingdag og klubmesterskaber med stor
succes. Desuden har hun i det forgangne år også været med til at stå
for de frivillige lederes arrangement
med Amin Jensen og spisning. Malene er dermed en meget central
figur i forhold til klubbens sociale aktiviteter, og hun er altid klar, hvis man
har brug for en hjælpende hånd.
Tapper indsats til Tommy Bitch.

30 år det er mange.Grete startede tilbage på Vejgaard Vestre Skole som
leder i klubben. Hun har som leder i
klubben været kantinebestyrer, ungdomstræner og som bestyrelsesmedlem har hun været kasserer,
baneplanlægger og menig medlem.I
dag varetager Grete opgaven som
formand i Cafeterieudvalget og sørger for at der er folk i cafeteriet, der
kan sørge for at vi andre kan få genoprettet væskebalancen efter vores
hårde kampe, så det er en af de vigtige opgaver i klubben.
Fiske Lars 10 års jubilæum.

Han har lavet vores flotte nye hjemmeside, som han er god til at holde
opdateret om, hvad der foregår i
klubben, så den bliver interessant for
klubbens medlemmer at klikke ind
på.
Grete Larsen 30 års jubilæum.

Lars har igennem 10 år været vores
mand på Babyton om lørdagen sammen med Niels.
Det har igennem årene været en succes med de to, som med stor tålmodighed har indført Vejgaards unger i
badmintonsportens glæder, og når
de har fået de grundlæggende færdigheder, er blevet sendt videre i
klubbens ungdomsafdeling.
Derforuden har Lars også været en
flittig medarrangør ved diverse arrangementer for ungdommen, så som
Fastelavn og ungdomsafslutning.
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Aktivitetskalend
Oktober
1
2
3
4 SSU Turneringskamp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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November
1 USU/SSU Turneringskamp
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 SSU Turneringskamp
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 SSU Turneringskamp
30

December
1
2
3
4
5
6 Bowlingdag
7
8
9
10
11
12
13 USU/SSU Turneringskamp
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Julelukket
23 Julelukket
24 Julelukket
25 Juledag
26 2. Juledag
27 Julelukket
28 Julelukket
29 Julelukket
30 Julelukket
31 Julelukket

Jan
1 Julelukket
2 Julelukket
3
4
5
6
7
8
9
10 SSU Turneri
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 AMU Stævn
25
26
27
28
29
30
31 USU/SSU T

der 2008 - 2009

nuar

ringskamp

ne

Turneringskamp

Februar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Hallen er lukket
13
14
15
16
17
18
19
20
21 SSU Turneringskamp
22
23
24
25
26
27
28

Marts
1
2
3
4
5 Generalforsamling
6
7
8
9
10
11
12
13
14 SSU Turneringskamp
15 Klubmesterskaber
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 Hallen er lukket
28 Hallen er lukket
29 Hallen er lukket
30 Hallen er lukket
31 Hallen er lukket

April
1 Hallen er lukket
2 Hallen er lukket
3
4 Landsmesterskaber
5 Landmesterskaber
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 USU Afslutning
26
27
28
29
30
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Fastelavn i VBK
Lørdag 21. februar var der fastelavnsarrangement i VBK.
Antallet af deltagere var lidt begrænset af, at vinterferien var godt i gang.
Men de, som var mødt frem, havde
gjort noget ud af udklædningen. Der
var lige fra Spiderman til cheerleaders.
Der var kolorit på i "den bette lune".

Der er i hvert fald nogle potentielle
slagkraftige badminton-spillere gemt i
de børn - sikke en forhånd, der blev
slynget afsted :-)
Efter strabadserne var der fastelavnsboller.

Slutteligt blev der spillet badminton.
Alt i alt en hyggelig formiddag i VBK.
De flot udsmykkede tønder blev ikke
skånet, da først Vejgaards ungdom tog
fat. Der blev gået til stålet og virkelig
vist prøver på, hvordan sådanne nogle
tønder skulle smadres.

Tak til Fiske, Karina og Sus for hjælpen på dagen ....
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Motionsudvalget
For 28. gang afviklede vi lørdag den 24.
jJanuar vores årlige kamp mod
AMU/SPI.
Stævnet starter kl. 10, hvor vi mødes i
cafeteriet og får kaffe og rundstykker og
en enkelt eller to, så vi ikke går sukkerkoldeunder de drabelige kampe der
bagefter skal spilles på banerne i hallen.
Vi var 18 i alt, 17 drenge og en pige.
De fleste af os er gamle kendinge som
har været med i mange år. Midt iblandt
alle de gamle kendinge havde VBK en
helt ny med - nemlig Trine som spiller
onsdag. Dejligt at se et nyt ansigt, og
hun faldt så godt ind i det, at hun indgik
i flere kampe med forskellige makkere
Dette kunne være en opfordring til andre
af vores motionister. Meld jer til næste
år!
Det er ikke kun for de indviede. Det er

egentlig ikke så dårligt et arrangement,
hvor man kommer til at spille mod andre
end dem man spiller med uge efter uge.
Ved totiden var de fleste ved at være klar
til en pause og lidt godt til ganen samtidig med at væskebalancen også skulle
plejes. Menuen er traditionen tro Helmuts ribbensteg og frikadeller, og det er
ikke så ringe endda. Han havde som
sidste år hjælp af Karin, men det blev
det nu ikke ringere af.
Efter frokost og udveksling af skader og
anden snik snak, var der mulighed for at
spille videre, men der var ikke mere
krudt tilbage, så folk listede stille og roligt hjemad, til en velfortjent strækker på
sofaen, efter en stor indsats af alle.
Til slut en stor tak til Karin som trak det
store læs i forbindelse med arrangementet.
Helmuth og Palle

AKTIV SUPER VEJGARD
Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49
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Klubmesterskab 2008/2009
Stævnet startede kl. 9.00 lørdag morgen. Her var de morgenfriske seniorer på pletten og der blev afviklet et
nogle spændende kampe. Der var
desværre et par afbud, men heldigvis
har vi nogle meget fleksible spillere i
VBK, så vi fik fyldt de tomme pladser
ud.
Kl. 11.00 mødte ungdomsspillerne
op. De var klar til kamp og der blev
gået til makronerne i de respektive xrække kampe. Der var i alt 3 puljer.
Kampene blev spillet på tid og vinderne blev:
Pulje A: Cecilie Vork Andersen/Sandie Johansen

Pulje B: Alexander Kaspersen/Peter
Rosendal Frederiksen

Pulje C: Flemming Jensen/Mads
Mortensen
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Kl. ca. 13 gik seniorkampene i gang
igen - og der var i gang fuld knald på.
Klubmesterskaberne i Vejgaard får
altså virkelig kampviljen frem i enhver. Der var mange spændende
kampe og folk var godt trætte, da
klokken runde de 16 og vi sluttede
for lørdagen.
Søndag kl. 10 gik strabadserne i
gang igen. Der var lidt mere stille i
hallen, men der var ikke noget som
helst stille over kampene. Der var virkelig gang i den i alle kampe og resultaterne blev som følger:
Herredouble:
Nr. 1: Søren Olesen/Peter Frederiksen
Nr.2: Frank Givskud/Dennis Bøcker
Damedouble:
Nr. 1: Sandie Johansen/Henriette
Sørensen
Nr. 2: Anne Rodil/Lisbeth Møller
Damesingle:
Nr. 1: Henriette Sørensen
Nr. 2: Sandie Johansen
Herrsingle:
Nr. 1: Mads Kristensen
Nr. 2: Peter Frederiksen
Mixdouble:

Nr. 1: Sandie Johansen/Frank Givskud
Nr. 2: Sanne Kristensen/Mads Kristensen

Tak for nogle gode dage.
SSU
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Ungdom
Så nærmer vi os slutningen af sæsonen.
Siden sidst har vi haft en har der været
afholdt et fastelavnsarrangement med
en gang badminton indlagt, dagen var
god,
For dem der opdagede det og fik sig
tilmeldt.
Desværre er der formodentlig mange
som ikke har opdaget det, selv om der
var sat sedler op i klubben og det var
på vores hjemmeside, så i den forbindelse er det vigtig at holde sig orienteret på
vores hjemmeside
www.vejgaardbk.dk da det er her alle
arrangementer bliver opslået, desuden
vil det blive annonceret i klubbladet,
såfremt det passer med udgivelsen.
Der vil kun i helt specielle tilfælde der
blive sendt en seddel med hjem.
Næste sæson vil vi prøve at etablere
et mailsystem, så vi har mulighed for
at orientere denne vej. Derfor er det
vigtig ved tilmelding næste sæson at
vi har en mailadresse vi kan benytte til
disse meddelelser.
Næste arrangement er klubmesterskaberne, og her har der heller ikke
været så mange tilmeldte i skrivende
stund, selv om det har været opslået i
hallen, annonceret i både klubblad og
hjemmeside, men mon ikke der kommer lidt flere i sidste øjeblik.
I den forbindelse er der udlevering af
klubtrøje, som vi får lavet sammen
med vores hovedsponsor SPAREKASSEN HIMMERLAND hver 3.
Sæson.
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Der vil være en til dem der ikke fik en
sidste år. Desværre er det sådan at vi
mangler store størrelser, så der er
nogle vi må skuffe. Grunden er at det
er meget svært at forudse hvad vi får
brug for i de 3 år, tøjet bliver bestil til,
og der er ikke muligt at efterbestille.
Resultaterne fra klubmesterskaberne
vil kunne ses andetsteds i bladet.
Der er et par enkelte spillere der har
været ude at spille åbne turneringer
hos nogle af vores naboklubber, men
det er få, der har benyttet sig af dette
tilbud.
Vores U15 hold som har vundet deres
pulje skal sidst i marts spille om det
Nordjyske mesterskab i deres række,
så det bliver spændende at se om de
ryger helt til tops.
Sidste arrangement er vores afslutning, som bliver delt i to, da de U15-17
gruppen holder den 18. April.
Trænerne Sus og Karina arbejder i
øjeblikket med at stykke en dag sammen a'la dem de igennem sæsonen
har haft et par stykker af, så det bliver
med garanti en god dag.
For resten af ungdomsspillerne vil der
være afslutning den 25. April og det er
lagt i hænderne på det sædvanlige
team som har lagt op til den traditionelle
afslutning som plejer at være en stor
succes. Her har spillerne mulighed for
at udfordre forældre mm. til en gang
badminton med indlagt pause til en
gang kage kaffe / saft inden der sluttes
af med et måltid inden vi lukker og
slukker for denne sæson.
I øjeblikket diskuteres der i bestyrel-

sen om hvad vi vil tilbyde for vores
ungdomsspillere til den næste sæson.
Der er intet på plads i øjeblikket, men
vi regner med at spillerne inden afslutningen vil få en plan om hvad vi har at
tilbyde.
Der er ingen der meldt sig på banen til
at styrer ungdomsafdelingen, så hvad
det angår, er vi ikke kommet videre og
kan kun opfordre til at interesserede
kommer frem.
Kontakten til bestyrelsen kan ske på
adressen
elra@stofanet.dk
eller
alan.madsen@mail.tele.dk, kik også
på hjemmesiden www.vejgaardbk.dk
hvor diverse oplysninger om klubben
findes.
Det slut vil vi takke for sæsonen, aktiviteten og fremmødet til den ugentlig
træning har været helt i top, så det har
ikke været så ringe endda, og så må
vi se om vi kan få sat lidt mere fut i de
andre aktiviteter til næste sæson.

Vi har spillet badminton og fodbold
Alle vandt i hvem er hvem. Go' kage
og dejlig frugt Morten blev klods - majoren udeblev Jens har et godt humor.
Det har været en super god dag Fik tildelt seje navne i fodbold, som Zidan,
Jensemann Lûcther og mortentaler
Årets burger
Camilla vandt 5-2 over Amalie
Morten vandt kæmpe stort over Sus,
som nu skylder en Marsbar.
Karina lavede god mad

Kan alle have en god og varm sommer
indtil vi skal i gang igen.
Bestyrelsen

USU U15-17
arrangement
DROP har modtaget følgende fra
gruppen, som sammen med deres
trænere Sus og Karina igen har haft en
lørdag i hallen.
Det lyder til at det er noget der kører,
og det kunne være sjovt om der er
nogen der vil tage ideen op for lave et
arrangement for de øvrige aldersgrupper i ungdomsafdelingen.

Lært badmintons regler og lærte baghåndsserv
Maden kom helt af sig selv.
- Så sjovt at vi vil gøre det hver lørdag.
U15-17 gruppen.
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TØMRERMESTER

Poul
Mortensen
Værksted, Absalonsgade 26

Alt indenfor
Tømrer- og
Snedkerarbejde
Maskinsnedkeri
Isolering
Vinduer og døre
Totalentreprise

98 16 28 12
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antonsen
bogtryk/offset
lundbyesgade 30 - 9000 aalborg
telefon 98 12 77 38 - prepres@antonsenbogtryk.dk
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Vejgaard Bymidte 2 Vejgaard
•

•

Tlf. 98 11 01 33

Skolestien 7 - 9270 Klarup
Telefon 98 31 90 28

28

Den aktuelle stilling i rækkerne
K

V U

T

Score

Pt

Jyllandsserien, slutspil
1 Triton Aalborg 3
2 Vorup
3 Vejgaard
4 Brabrand
5 Hjørring 2
6 Brønderslev 2
7 Bagterp 1
8 Bindslev-Tversted 1

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

23-3
18-8
19-7
12-14
13-13
8-18
7-19
4-22

12
12
10
7
5
2
0
0

Serie 2, Pulje 2
1 Arden 1
2 LKB-Gistrup 1
3 Vejgaard 2
4 St. Restrup 2
5 Støvring 2
6 Olympia/SV 2
7 Løgstør 1
8 BK Aalborg 5

7
7
7
7
7
7
7
7

5
6
5
5
3
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2
2
4
5
5
7

60-31
58-33
59-32
54-37
47-44
38-53
31-60
17-74

17
16
16
15
9
6
5
0

9
9
9
10
10
8
9

7
4
4
4
4
2
1

2
4
3
1
1
1
0

0
1
2
5
5
5
8

54-18
46-26
40-32
39-41
38-42
25-39
14-58

16
12
11
9
9
5
2

8
7
8
9
9
9

8
5
3
3
3
2

0
1
0
0
0
1

0
1
5
6
6
6

2-6
33-9
22-26
19-35
12-42
22-32

16
11
6
6
6
5

Serie 3. Pulje 2
1 Hadsund
2 Vejgaard
3 Hobro
4 Støvring
5 Dall-Ferslev
6 Aalborg Studenterne
7 Sønderup-Suldrup
U 15 D. Pulje 3
1 Vejgaard U15
2 Vadum U15
3 Triton Aalborg U15
4 Lindholm U15
5 Bislev-Nibe U
6 RKG-Klarup U

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den 7. marts 2009
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Kampstatistik
Antal
kampe

Spillernavn

422
418
416
416
348
338
188
154
152
152
120
80
78
70
68
66
66
54
52
50
46
40
38
30
30
30
28
28
26

Kenneth Svensson
Thomas Mortensen
Allan Nielsen
Flemming Jensen
Mads Kristensen
Sanne Kristensen
Rasmus Hougaard
Dennis B. Sørensen
Peter Frederiksen
Sandie Johansen
Malene N. Nielsen
Frank Nielsen
Simon Ditlev
Anni Rold Kristensen
Tommy Bitsch
Anne Rodil
Gitte Rold Kristensen
Lisbeth Møller
Dennis Sørensen
Anders Vestergaard
Louise Todberg
Allan Pedersen
Sine S. Neergaard
Dann Olesen
Søren Olesen
Henrik Birk
Ole Daniels
Søren Frederiksen
Casper Madsen
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Antal
kampe

Spillernavn

24
22
20
20
18
18
12
4
2

Anita Bøgelund
Henriette Sørensen
Martin Thomsen
Martin Andersen
Kim Nygaard
Jakob Brøndum
Louise Møller
Peter Corneliussen
Bo Jacobsen

Opdateret den 07-03-09

Adresseændring ?
Husk at meddele flytning hurtigst muligt.
Send en e-mail til: alan.madsen@mail.tele.dk
eller ring til Alan Madsen på telefon 98 10 18 38
eller aflever denne kupon i udfyldt stand i Cafeteriet.
Navn:
Adresse:

Fødselsdato:
Telefon:

Skæve vinkler - rene linier

Generation to generation...
lifa-design.dk
lifa design Aalborg
Håndværkervej 7
9000 Aalborg
Telefon 98 77 17 17

Åbningstider:
Man.-Fre.: 10.00-17.30
Lørdag:
10.00-12.30

Revisorbranchemyte:

Revisorer holder
(heller) ikke vinterferie!
Fejl!
“Ferie? Nej, desværre ikke....
vi er midt i statusperioden!”
eller “Nej, vi har moms!”
Måske, men status og moms
forstyrrer ikke vores
arbejdsrytme.
Det er et spørgsmål om planlægning og velopdragne kunder,
og begge dele er synonymt
med Vejgaard Revision.
Interesseret i et job med tid til
ferie? - eller måske at blive
kunde hos en revisor der også
holder ferie:
www.vejgaardrevision.dk
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