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Allerførst vil jeg sig tak til jer, som er mødt op her til generalforsamlingen i aften. 

2014 var et fantastisk år, hvor vi fik vores byfest tilbage for nogles vedkommende, mens for andre en helt 

ny fest uge.  

Der har selvfølgelig også været mødt en del udfordringer, som jeg nok skal komme ind på. 

Successeerne fylder mest – og det er det, der gør alt frivilligt arbejde i DVSF værd at involvere sig i, så 

derfor vil jeg snakke meget generelt her til aften, for vi har virkelig haft succes. 

Kigger vi på DVSF som helhed, er det i forhold til medlemstallet lykkedes os første år at få et medlemstal på 

264 husstande. Dette er kanon flot og især en stor tak til Peter Mørkbak som brugte utallige timer på at 

tage dialogen med jer i husdørene, for at sikre jeres medlemsskab og hjælp til byens festuge, som var 

uundværlig. Denne fest har både fået bragt byen socialt mere sammen, men har også været medvirkende 

til en stærk kapital som gør at vi senere idag kan yde  støtte til både projekt "ny legeplads", men også til to 

andre foreninger, som sætter det sociale liv i høj priotet. 

Derudover har det hele jo været nyt for os alle, så mange forskellige kampe er taget gennem den første tid 

her.  Det vigtigste for os i det nye DVSF, var fra start at lære hinanden at kende. Ingen er ens, og man 

arbejder på mange forskellige måder, som selvfølgelig også har givet nogle rigtigt gode resultater, men også 

udfordringer som jeg vil vende tilbage med. Vi har bestræbet os på at bruge hinandens spidskompetancer 

for man arbejder bedst med det man er god til og til frivillig arbejde opnår man også de bedste resultater 

med det man brænder for.  

Vi har gennem den første tid haft en mange møder, for at få skabt netop denne uge, med så mange gode 

aktiviteter som ugen lød på. Søndag. : Optog gennem byen med Sigfreds fodvarmere. Mandag: Sildeborg ( 

Som jeg tror bliver størrere tilmelding til næste år :-) Sankt hans aften med Båltale v/ Rasmus Prehn. 

Tirsdag: Stand up/ Med Christian Bols. Onsdag: Damernes aften. Torsdag: De voksnes aften med 

Bigband/vinsmagning og foredrag med Lynge Jakobsen. Fredag: Børne disko. Lørdag: Rema 1000 løb og 

grisefest og rigtigt mange andre flotte tiltag på dagene. Med oven i møderne på disse tiltag, stod vi også 

lige for et andet arrangement, da det lykkedes os at få OB Landsholdet til byen, som vi havde søgt om til 

festugen. Dette kunne ikke lade sig gøre at få til festugen, men tre uger før denne fest. Med sådan et 

arrangement kom der pludselig størrere mediedækning på, så der skulle virkelig arbejdes hårdere, så det 

faldt os naturligvis ind som det første at invitere fodbold afdelingen med til dette arrangement. De sagde ja 

tak og vi havde det bedste samarbejde med dem, som gav at vi efterfølgende har fået så store roser af DBU 

for et af de mest vellykket arrangementer de har været til. Stor tak til alle for det for alle som deltog i dette 

her, enten i form af arbejdet, eller som en af de 1000 tilskuer, som gæstede Dall stadion. Økonomien i 

dette blev et rent 0 da vi valgte at holde priserne nede, men også tilbyde alle vores samarbejdspartner fra 

begge afdelinger et VIP arrangement til gengæld for deres støtte gennem tiderne. Dette arrangement 

gjorde også at opgaverne blev størrere og som medførte at mange i bestyrelsen ikke kunne bruge så meget 

tid på det ud over festugen, da det allerede  for disse personer var mere end rigeligt. Derfor gjorde vi det 

internt i DVSF at vi skabte en styregruppe med tre personer Claus C, Peter M og mig, som kunne tage mere 



ansvar og styre de enkelte opgaver ud. Dette har selvfølgelig været medvirkende til at vi ærligt også må 

indrømme os tre, at det virkelig har taget bisser og efter festugen var omme tog det flere dage før vi igen 

kunne foretage os noget igen. Derfor har vi også indkaldt idag til denne forsamling for at få folk med, som 

både har tid og kan tage ansvar med de opgaver som foreligger i forbindelse af vores fremtidige 

arrangementer, for en ting er sikkert,  vi ridder videre på bølgen, for vi har fat i det helt rigtige.  Jeg har den 

største respekt for at idag 4 personer melder sig ud, da de ikke føler de har tiden til det længere. Vi vil have 

folk som både kan sige b når de siger a. Det troede også de 4 personer at de kunne, men da det hele har 

været nyt, tror jeg ikke alle har regnet med at det vil tage denne tid, som det har taget og vil tage i 

fremtiden. Disse personer har ydet det ypperste af hvad de kunne og med største respekt har de også 

meldt sig til at være standby på hjælper holdet, som sidder under bestyrelsen. Stort tak for dette. Dette 

betyder rigtigt meget og tusinde tak for jeres indsats i 2014.  

Nordjyske, GVD, lokal avisen har også dækket vores arrangementer og en lille by som Dall Villaby er virkelig 

kommet på landkortet. Det har været fantastisk at møde folk udefra og høre at de har den største respekt 

for vores tiltag og arrangementer. nu kan man sagtens sige til folk at man bor i Dall Villaby, hvis de spørger, 

nu behøver man ikke sige at man bor i Aalborg eller tæt på Bilka Skalborg. Nej, vi bor i Dall Villaby og det 

skal vi være stolte af. Det er kun begyndelsen dette her jo. :-)  

Vi har alt i alt, haft bragende succes og dette gør også at vi er indstillet på flere arrangementer. Derfor har 

vi nu allerede på Lørdag også gang i et nyt arrangement som Ølsmagning med Live musik og fest. Vi har 

rigtig mange ideer, så glæd jer den kommende tid til liv i Dall og omegn.  

Vi hedder Dall Villaby Støtte forening, fordi vi har tilholdssted her, men alle skal huske at vi dækker hele 

omegnen heriblandt også Ferslev. Byfesten vil blive i Dall Villaby, da vi har så gode faciliteter i og omkring 

fritidshuset, men ingen har sagt at der ikke kommer andre tiltag i Ferslev. Vi vil begge byer det bedste og 

som vores vedtægter også står skrevet dækker vi hele DFI, så alle kan søge om støtte hvis man har behovet.  

Bag alle foretagende står der nogle ildsjæle som fortjener en stor tak. Peter Lund Mørkbak og Claus 

Christiansen, Peter Larsen, for virkelig at gå forrest og tilbringe en uges ferie med mig under festugen. En 

rigtig stor tak til jer, Derudover Bettina for at investere mere tid end lovet på opgaverne samt  Maj for at 

have lavet vores rigtig flotte grafiske opgaver. Derudover en stor tak til resten af bestyrelsen Mia, Thomas, 

Lars , Rikke, Chris, Mathias, samt hjælpere lige omkring os. Kaare, Trine og Jan for at det hele har kunnet 

lade sig gøre. Uden jer, ingen byfest, ingen DVSF.  

At arbejde frivilligt for at få en forening som DVSF op at stå ,bringer altså både glæder og udfordringer for 

den enkelte person – som medlem, som bestyrelsesmedlem. Glæder fylder mest i DVSF, – og også glæden 

over at vi enkeltvis og i fællesskab lærer rigtigt meget af, det at være frivillige – herunder at være en del af 

bestyrelsen. 

Til sidst vil jeg takke dem, der har bakket op om foreningen og har været der, når der har været brug for 

dem og heriblandt vores samarbejdspartnere, som virkelig har hjulpet byen og foreningen med en 

fantastisk start. Ud over dem også en stor tak til fodboldafdelingen samt fritidshuset for at stille lokaler 

eller området af til vores arrangementer. Vores arbejde gavner også jeres og sammen står vi også stærkest. 

så stor tak. 


