
Vind billetten i uge 22 eller køb den på vejrumbroopenair.dk 

Uge 26 – 30:  Se omdelt Sportsfest-program og i Landsbyerne   
                          

Prøv også det nye pletskud i VBK:  DART-KLUB i Klubhuset for 

…kvinder: Sidste fredag i måneden. 
Kontakt: Susanne Kristensen 25616679 

…mænd: Første fredag i måneden. 
Kontakt: Henrik Westergaard 40860866 

Hovsa!!   Vi har plads til alle.     Bliv en del af VBK fællesskabet med   
*****                        PASSIV medlemskab:                                    ***** 

Indbetal: 100 kr. på kto. 5967 5000281     eller mobilpay: 29328574                          
HUSK:       Navn   *  *  *    (email)adresse   *  *  *   og  telefonummer 

 

 
 
 

 Vejrumbro Boldklub              stiftet  1970       
-   byggede Klubhuset i 1987/88.  
-   etablerede i 2010 multibane og udendørs fitness 

-   tilbyder gymnastik, fodbold, badminton og dart 

-   samarbejder med og støtter vor lokale friskole 

-   holder Sports- og sommerfest i 30/7 – 1/8 2015                           
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær med der hvor det skerVejrumbro - bare go’ 

 



VBK Aktiviteter for tiden: 
                                                                           GYMNASTIK kontakt;                                                             
                                                                                          Ingelise Rasmussen; 60184459  

      Tina Jacobsen; 42421887 

                                                                           Bolette M. Nielsen; 20131880   
                                                                                                  
 
 
 
 

BADMINTON kontakt:                                
Poul Martin; 24212657:   
(4 pr. bane i Tjele Hallen)                                                                                   
Poul Kisum; 86654330                                                                                                           
(Gymnastiksalen)                                                                                                                                                                                 
 

                                                          FODBOLD kontakt:   
                                                          Per Nysom; 30494384                    
                                                          Kim Hansen; 86654113              
                                                          Steffen Thomsen; 29666561 

 
 
 
Børn 4-6 år –  
Tirsdag 16.30 – 17.30 

Trænere Louise Christensen; 60188961  og Jeppe Bo Nielsen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Børne/ungdomsspillere 7-15 år spiller pt. i Foulum IF, da vi pga.  
små årgange har indgået samarbejdsaftale med dem. U8 har  
bla. træningssamling d. 29-30. maj med overnatning i Klubhuset.  
Vi forventer at oprette hold igen i VBK når der er basis for det. 
 
 
 
 
Seniortræning: Tirsdag 19 – 20.30            Træner: Brian Jensen 27631643  

Vi har fået nye spillertrøjer sponsoreret af Andelskassen, som  
Kirsten Antonsen vil overdrage til holdet når de kommer fra trykken.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BESTYRELSEN VBK: 

FORMAND:   Poul Martin Christensen; 24212657 pmc4127@gmail.com 

NÆSTFORMAND/SEKRETÆR: Ingelise Rasmussen; 60184459 irr@cornator.com 

KONTINGENTOPKRV: Bolette M. Nielsen; 20131880 mejerhelse@gmail.com 

KLUBHUS: Gert Thomsen; 26204121 fam_thomsen@yahoo.dk 

                      Peter Bødker; 2145805 

Kontakt FESTUDVALG/OpenAir  (1. suppleant til bestyrelse):  

                    Jeppe Hartz; 20111767 jha@eurofrugt.com 

2. suppleant: Tina Jacobsen 

KASSERER:    Karina Nonbo; 29825542 frk.nonbo@gmail.com  

Formanden har ordet…: 
Var fast indslag i klubbladet, Medspilleren, der omdelt i mere end 30 år ind-
formerede om VBK. I mange år lavet med klip, klister, hygge og sjove histo-
rier i Klubhuset. Senere på PC og da VBK fik hjemmeside, kom bladet derpå. 
Begge dele forsvandt, men i samarbejde med andre foreninger omdeles  nu 
kultur/aktivitetstilbud og fælles hjemmeside med kalender er oprettet på 
vejrumbro.dk. Der kommer dog stadig opslag i byen og eks. fredagsbrev.  

Siden jeg for 30 år siden som ung forælder kom i bestyrelsen, har jeg set 
meget andet komme og gå. Bordtennis, turneringsbadminton, håndbold, 
endda på græs og sågar en svømning har været på programmet og bølgen i 
logoet på forsiden blev tilføjet dengang. Det er også den pæneste udgave, 
men vi har jo også åen lige nedenfor.  

Fodbolden ruller endnu, dog kun med et seniorhold og de større børn og 
unge spiller i Foulum IF, efter der er lavet samarbejde her. Motionsbadmin-
ton fylder Tjele Hallen og en del spiller i gymnastiksalen. Den var i april 
ramme om en flot gymnastikopvisning og her er der nu pause til efteråret. 
Klubhuset er stadig ramme om klubliv, afslutningsfester og nyeste skud på 
stammen er fredags dartklub for mænd og kvinder. På hver sin fredag;) 

Det var ikke lige planen jeg skulle i bestyrelsen igen, men den risiko er der 
som suppleant. Selvom jeg sikkert er på (badminton)banen mange år 
endnu, vil jeg opfordre til at flere, især I unge mennesker tager ansvar, hvis 
VBK fortsat skal bestå. Heldigvis gør nogle stadig et stort stykke arbejde og 
tak for det, men der er brug for alle  - og ikke kun i forældrerollen.  
Du kan altid kontakte udvalgene eller bestyrelse med ris, ros og gode ideer.  
Rigtig god sommer - vi ses til Sportsfest/OpenAir                     PMC       
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