Dagorden til repræsentantskabsmødet
Onsdag den 25. april 2012 kl. 18,00
i Viby Idrætscenters Cafe.
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning ( max 5 min)
3. Formændene for idrætsafdelingerne aflægger beretning ( 3 min pr. afdeling)
4. Hovedkassereren forlægger den reviderede årsrapport
5. Behandling af indkomne forslag
Bemyndigelse til at forhandle videre med Roskilde Kommune om en
udmatrikulering af det gamle Cafeteria, til brug for etablering af et
” Center for bedre livskvalitet”(motionscenter) på ca. 400 m2.
6. Valg af formand (i lige år) Inga Skjærris er på valg
7. Valg af næstformand (i ulige år)
8. Valg af hovedkasserer (i ulige år)
9. Valg af 2 revisorer
Helle Sømosegård er på valg og er ikke villig til genvalg, i stedet foreslås
Michael Lyngaard
John Block ønsker at fratræde 1 år før tiden, i stedet foreslås Thomas
Kastrup
 samt 1 revisorsuppleant----- Rita Block er på valg(ønsker ikke genvalg), i
stedet foreslås John Block

10. Eventuelt

Vi begynder kl. 18.00 med at spise lidt og derefter uddeling af
Idrætspriser
 Super Best Viby`idrætspris
 Årets Idrætsudøver
 Årets træner / lederprisen
Viby den 18. april 2012

Referat fra Repræsentantskabsmødet den 25. april 2012
Deltagere: Æresmedlemmer John Niklasson, Annelise Niklasson, Hans
Henning Larsen, Arne Christiansen
Jørgen Aufeldt Roskilde IdrætsUnion, Gitte Kronbak Roskilde Kommune
og Gert Thomsen,
Afdelingernes repræsentanter samt Foreningens revisorer.
Hans Olesen, Jacob Stephansen, Ole Bronke, Edith Jensen
Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet og til den årlige
prisuddeling for året 2011.
Viby IF er vært for en lille beværtning, og det er det vi begynder med.
Og så vil jeg på et ikke nærmere given tidspunkt begynde aftenens
arrangement

 Årets Idrætsudøver priser er udsat af Viby Lavpris
 Årets træner leder pris (Viby Idrætsforenings egen pris)
 Og så skal vi have uddelt Super Best prisen 2011 den er ny og blev
indstiftet af Købmand Hans Olesen i forbindelse med 100 års dagen
for VIF den 23. september 2009
 Og så har vi en lille overraskelse

Formanden bød igen alle deltagerne velkommen og gik over til at uddele
foreningens idrætspriser til de idrætsudøvere der året igennem har gjort en
forskel.

Årets Idrætsudøver pris udsat af Viby Lavpris:
Kriterier for ovennævnte pris er:
Årets idrætsudøver er den som på særlig vis har markeret sin indsats blandt de
øvrige idrætsudøvere, og blandt de øvrige idrætsudøvere.
Her kan du indstille din kandidat til årets Idræts udøver.:
Min kandidat er:
Navn Ruth Carlsen
Adresse: Dåstrup Kirkevej, 4130 Viby Sj,
Alder: 72
Telefon
E.Mail:
Min kandidat har fortjent prisen fordi:
Ruth Carlsen har som den første i Viby `Badmintonklub spillet over 1000 turneringskampe,
helt præcist 1003. Også på landsplan er det ret bemærkelsesværdigt.
Ruth spillede sin første turneringskamp som 30-årig og har oplevet at spille med alle sine 3
børn.
Udover at være en aktiv spiller er Ruth en ildsjæl på det organisatoriske plan og har gennem
de seneste år stået for Viby Badmintonklubs +60 hold, som efter en spæd start nu er oppe på
40 spillere. Altså en flot indsats også uden for banen.
Hvem er indstilleren:
Navn Mai-Britt Christensen, VBK
Adresse
Telefon
E: mail
Skal sendes til forretningsudvalget senest den 1. marts 2012

Årets SuperBest Viby`s idrætspris:
Her kan du indstille din kandidat til årets SuperBest Viby`s idrætspris (statutterne)
Min kandidat er:
Navn
Adresse
Alder

Lisbeth Nielsen
48 år

Telefon
E.Mail
Min kandidat har fortjent prisen fordi:
Lisbeth har stort set hele sit liv været aktiv i Viby IF, gymnastik.
Lisbeth har været instruktør i gymnastik afdeling i rigtig mange år, hun har bl.a. haft forældre/barn
hold, hun har siddet i gymnastikbestyrelsen og for ca. 10 år siden startede Lisbeth motionshold op
for voksne (mixmotion).
For få år siden var Lisbeth med i opstart af løbeafdelingen i Viby IF.
Lisbeth er fortsat aktiv som gymnastikinstruktør.
I denne sæson har Lisbeth gjort et kæmpe arbejde for at hjælpe en af vores nye instruktører godt i
gang med forældre/barn hold.
Lisbeth tilbød at øse af sin viden en aften i hallen, udover det har Lisbet i år haft to gymnastikhold
for voksne.
Vi stod uden instruktør til et stram-op hold, Lisbeth viste stor velvillighed og fleksibilitet, da hun
tilbød at tage to hold.
Tak for det.
Desuden formår Lisbeth at skabe en hyggelig stemning på holdene hvor aldersspredningen er stor,
men alle, både nye og gamle gymnaster, føler sig godt tilpas.
Lisbeths gymnastik er varieret og iderig
Lisbeth får ny inspiration via deltagelse i et væld af kurser – vi gymnaster sætter stor pris på at
komme på hendes hold.
Hvem er indstilleren:
Navn
Karina Kemner
Adresse
Telefon

Indstilling af Ole Larsen, jujitsu til årets leder
Ole Larsen har været formand og aktiv træner for jujitsuafdelingen i
mange år. Han melder sjældent afbud til træning eller når der i øvrigt er
brug for ham, og med sin indsats og gode humør er han et stort aktiv for
klubben.
Men Ole har i alle årene også været en værdifuld hjælp for andre
afdelinger og for hovedforeningen. Ole har fx været en fast og trofast
hjælper ved bl.a. fastelavnsfesterne og juletræsfesterne og
gymnastikforeningens opvisninger.
Står man og mangler en hånd eller to, så er Ole altid villig til at gøre en
indsats.
Ole står også jævnligt i cafeteriaet til glæde for både cafeteriaet, for de
gæster, der har glæde af, at vi har et cafeteria samt selvfølgelig også for
jujitsuafdelingen, der derved får et tilskud til pengekassen.
Hvis I har været med til repræsentantskabsmøderne, så ved I at Ole holder
de korteste ”formandens beretning” i hele Viby IF. Det er ikke fordi, der
ikke sker noget, men fordi Ole ikke ser nogen grund til at fremhæve hvor
god og flittig han eller klubben har været. Ole lægger vægt på, at vi har det
godt i klubben, og så længe vi har det, så er der jo ingen grund til at tale
mere om det.
Jujitsu har ikke haft tradition for at indstille nogen til priser. Begrundelsen
har været, at alle jo gør det så godt som de kan og vi vil ikke fremhæve
nogen frem for andre.
Nu er det så ikke jujitsu, der indstiller Ole, men Viby IF’s
forretningsudvalg.
Vi mener, at Ole har gjort sig fortjent til hæder, uanset at han ikke selv
synes det.

Referat fra repræsentantskabsmødet
Onsdag den 25. april 2012 kl. 18,00
i Viby Idrætscenters Cafeteria
Til stede: Ca. 40 personer
Afbud fra æresmedlem: Kurt Hansen
Referent: Pernille Hershøj

Inga bød velkommen i det nye værested ”Cafeen” og nævnte, at der skulle uddeles to
hædersbeviser/priser. 1 skulle der ventes der med.
Priser
Viby Lavpris/Super Best Viby Idrætspris på 3.500 kroner til idrætsmæssige formål gik til Lisbeth
Nielsen, som har været aktiv i VIF gennem mange år i gymnastikafdelingen og opstartet
motionshold og løbeklub. Aktiv gymnastikinstruktør. Indsats på mor og barn hold. Stor velvilje og
fleksibilitet.
Prisen som årets idrætsudøver gik til Ruth Carlsen(1.000 kr. + vandrepokal). Har ydet en stor
indsats i badmintonafdelingen. Har som den første spillet 1003 turneringskampe. Ildsjæl på det
organisatoriske plan. Står for badmintonafdelingens plus 60 hold.
Kirkens genbrug og Lions
Karsten Kristensen fra Kirkens genbrug: Startede for ca. 10 år siden. Mange frivillige. Omsætning i
2011 på 880.000 kroner – overskud 400.000 kroner til uddeling internationalt og lokalt.
Sognegrænser/geografisk afgrænsning afgøre, hvor der kan uddeles lokalt. I år 108.000 kroner til
dette formål. Drøftet hvordan pengene skal uddeles. Hvem har mest brug for pengene? Sidste år
blev der givet et beløb til VIF, som kan uddeles. FU vurderer ansøgningerne. Nyt beløb på 15.000
kroner til VIF, som Inga kvitterede for.

John Niklasson: Lions – uddelt 30.000 kroner til VIF gennem årene. Nu har Lions brug for hjælp til
Roskilde Festival, hvor der skal sælges billetter fra Roskilde station og ud til trinbrættet. Brug for
flere aktører. Tidligere hjælpere fra KBH Universitet. Overskud 45.000 kroner. Vil gerne
gennemføre det igen i år. Der skal i år ydes 32 timer for at få et armbånd, så det er blevet
vanskeligere at rekruttere. Der kommer en artikel i avisen med kontaktinfo, hvis man har lyst til at
hjælpe. Der vil også være en bod på torvet den kommende lørdag.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Gert Thomsen blev valgt. Han konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet.
Valg af stemmetællere blev udsat. Der blev foretaget opdatering af manglende navne på
repræsentanter fra fodbold, håndbold og gymnastik.
2. Formanden aflagde beretning
Fyldestgørende skriftlig beretning. Inga aflagde mundtlig beretning med tak til alle, som har ydet en
indsats/bidrag for Viby Idrætsforening, herunder sponsorer, kommunen, medlemmer,
halinspektøren, frivillige, pressen, arbejdsgrupper, FU og andre aktører.
Ingen bemærkninger til beretningen.
3. Formændene for idrætsafdelingerne aflagde beretninger
Der blev aflagt beretninger fra følgende afdelinger:
Badminton v/ Mai-Britt
Fodbold v/ Thomas Kastrup
Gert takkede for Thomas´ indsats som formand.
Gymnastik v/ Karina
Håndbold v/ Torben Ryttergaard
Jujitsu v/ Michael – Ole var forhindret
Løb/ walk and talk v/ Lisbeth Nielsen
Petanque v/ Ole Rasmussen
Cafeteria, herunder regnskabet v/ John Block

Gert Thomsen kvitterede for indsatsen.
Der henvises i øvrigt til beretningerne, som er vedhæftet referatet.
4. Hovedkassereren forelagde den reviderede årsrapport
Michael fremlagde den reviderede årsrapport. De fleste poster er på samme niveau. Diverse
indtægter betyder meget for idrætsforeningen. Være fint med et fælles sponsorudvalg. Gaver og
lignende er væsentligt mindre i år – skyldes en anden måde at postere på. Bagerst i regnskabet er
der oversigt over de enkelte afdelingers regnskabstal.
Ingen bemærkninger til regnskabet.
5. Behandling af indkomne forslag
Inga fortalte nærmere omkring tanker/ideer/økonomi om et motionscenter(og mødelokaler),
herunder power points præsentation. Muligheden er nu til stede i de gamle klublokaler, som aktuelt
er i kommunalt regi. Udmatrikulering er en nødvendighed. To møder med Roskilde kommune, som
har været meget positive. Forventes endelig godkendelse i juni 2012.
Anmoder om bemyndigelse fra repræsentantskabet til at arbejde videre med projektet. Når der er et
resultat vil der blive indkaldt til et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde. Herudover skal der
stiftes en bestyrelse med videre.
Gert Thomsen spurgte om der var bemærkninger.
Der var spørgsmål til om der bliver etableret toiletter. Dette vil blive inddraget, men lige nu er
projektet på et overordnet plan. Gert supplerede med, at vi er i stand til at forrente et projekt på 7
millioner. Aktuelt er projektsummen 3,5 millioner, så der er luft.
Bemærkninger og bekymringer fra petanque omkring terrassen.
Arne Christiansen spurgte til parkeringsfaciliteter. Midlertidige parkeringspladser foran tennis. Det
er ikke forbudt at holde på Lindevej.
Thomas Kastrup anerkendte ideen, men er bekymret over måden det gøres på, herunder
medlemsinddragelsen. Ville have været godt med en bredere dialog, hvor grundlaget blev
diskuteret. Bekymret for lånet. Herudover et ønske om at bibeholde det gamle klubhus. Kunne det
være et andet sted. Der skal også kræves noget af kommunen. Omklædningsrummene er i dårlig
stand.

Konkurrenceforvridning i forhold til lignende tilbud i byen. Er der taget højde for dette.
Bekymring over økonomien – hvem skal underskudshæfte? – andre afdelinger?
John Niklasson: Spørgsmål til indtægtssiden. Er der kendskab til grundlaget i byen – og hvad med
økonomien til vedligeholdelse. Der er hentet inspiration fra bl.a. Tune og Gadstrup.
Gert Thomsen. Der vil være stigende omkostninger til vedligeholdelse af den eksisterende bygning.
Rentabelt at påbegynde en vedligeholdelse ved at genopføre en ny bygning.
Michael oplyste, at det har været drøftet på en del HB-møder, så der opfordres til deltagelse også fra
andre.
Inga oplyste, at klubhuset trænger til en væsentlig renovering – og kan ikke bruges til
motionsformål, hvor der skal anvendes maskiner med videre. Kommunen skal selvfølgelig bidrage
med mere end 1 kr. Der skal være forhandlinger med kommunen.
Rita spurgte til om der skal oprettes en ny afdeling og om der vil være en ansvarlig til stede.
Inga oplyste, at det vil være en afdeling under VIF, ligesom der vil være daglige trænere til stede.
Der er afsat flere hundredetusinde kroner til drift.
Hans supplerede, at der er mulighed for inddragelse – vi er nu på det overordnede plan, hvor vi
gerne vil videre. Bygningen er ikke værd at vedligeholde.
Thomas Ryttergaard er også bekymret i forhold til inddragelse af de gamle klublokaler. Det kunne
lægges andre steder.
Lisbeth spurgte til lånet. Gert og Inga oplyste, at der vil være tale om en 60 procents belåning.
Ingen bekymring omkring økonomien. Der vil være tale om 20- eller 30- årige lån.
Vores badefaciliteter er elendige. Kommunen har aktuelt ingen penge til nye badefaciliteter. Hvis
det havde været tilfældet, så kunne billedet se lidt anderledes ud.
Hans kvitterede for bemærkningerne, men understregede at det er vigtigt at ”smede mens jernet er
varmt”.
Thomas – hvordan skaffes de 40 procent? Hvad gives der bemyndigelse til?
Inga - vedrørende motionscenteret i byen har der været kontakt med ejeren af det eksisterende
motionscenter. Et motionscenter kan i øvrigt indeholde andre aktiviteter, som ikke er i byen i
forvejen. Vi vil ikke gå i konkurrence med nogen erhvervsdrivende i byen.

Lån- Der kan ansøges om penge hos DGI og Danmarks Idrætsforbund m.v. Der ligger ikke en
færdig finansieringsplan. Vi har endnu ikke kendskab til alle vilkårene, herunder hæftelsen.
Gert Thomsen. Bemyndigelse til at udvalget kan arbejde videre og tage kontakt til kommunen og
ansøgning om finansiering. Herefter nyt repræsentantskabsmøde. Der er ingen bindende
konsekvens.
Konklusion var, at de fleste synes, at det er en god idé, men at der kan komme nye ideer mv.
undervejs.
Repræsentantskabet gav bemyndigelse til, at der kan arbejdes videre med projektet. Fodbold beder
om, at der kommer 2-3 forslag til projektet, som fremlægges på det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde.
6. Valg af formand (i lige år) Inga Skjærris var på valg
Inga blev genvalgt for en ny 2 årig periode.
7. Valg af næstformand (i ulige år)
8. Valg af hovedkasserer (i ulige år)
9. Valg af 2 revisorer
-

Helle Sømosegård var på valg, og modtog ikke genvalg. Michael Lynggaard blev valgt og
indtræder i den 2 årige rolle.
Thomas Kastrup overtager John Blocks funktion for 1 år. (årsforskydning)
Rita udtræder - John Block overtager dette.

10. Eventuelt
Lisbeth – 24. maj foredrag om kost i VIF. Kl. 19.30. Oplæg sendes ud til formændene.
Thomas: Oktoberfesten den 3. november 2012. På 5 døgn er der solgt 535 billetter. Der mangler
frivillige fra idrætsforeningen – så der vil gå penge til andre end idrætsforeningen.
Fodbold, håndbold og løbeklubben deltager som frivillige.
Inga afsluttede med at takke for valget. Tillykke til de nye revisorer og tak til de afgående.
Blomster m.v. til John, Rita og Helle.
Tak til Gert Thomsen.
Tak for deltagelse

underskrevet afdirigenten den 25. maj 2012

Formandens Mundtlige beretning:
Formandens Mundtlige beretning til den 25. april kl. 19.30
Jeg vil på Viby Idrætsforenings og egne vegne byde jer alle hjertelig velkommen til dette års
repræsentantskabsmøde.
Velkommen:
Til foreningens æresmedlemmer
Til vores sponsorer
Til Roskilde Idræts Unions formand Jørgen Aufeldt
Til Gitte Kronbak
Til Karsten Kristensen
Kirkens Gebrug
Men ikke mindst til alle jer repræsentanter fra afdelingerne og idrætsforeningens medlemmer.
Formandens mundtligeberetning 2012
Min beretning bliver forholdvis kort, da næsten alt er skrevet i den skriftlige del.
I slutningen af den mundtlige del vil jeg omtale fremtiden for VIF og udviklingen som vi vil tage fat
på i 2012.
Det skal være sjovt at dyrke idræt, også når man ikke længere er på første holdet.
Der er i disse år stærkt fokus på den værdi idrætten tilfører samfundet. Ikke mindst på de
samfundsmæssige opgaver, vi i idrætten er med til at løse.
Her tænker jeg specielt på bedre folkesundhed og bedre integration.
Hvis disse samfundsopgaver skulle gøres op i penge bliver det rigtig mange, selv om det offentlige i
dag yder betragtelige beløb til arbejdet, så det er derfor fuldt forståeligt at politikerne er meget
opmærksomme på hvad der foregår.
Både for at der er mange midler som det offentlige giver til idrætten, men også fordi idrætten gør en
positiv forskel i løsningen af en række samfundsmæssige opgaver.
Viby idrætsforening vil gerne bidrage yderligere til at tænke idræt og fysisk bevægelse mere ind i
det daglige arbejde.
Det er vigtigt at se idrættens værdier i et bredere perspektiv, men vi skal fortsat fastholde et stærkt
fokus på idrættens egne værdier.
Idrætsudøvere og de frivillige ledere og trænere er først og fremest aktive, fordi idrætten og
fællesskabet på holdet og i klubben/ foreningen giver en personlig tilfredsstillelse. At det så
samtidig giver gode resultater til gavn for samfundet er naturligvis både positiv og vigtigt.
En af Idrættens kerneværdier er fællesskabet. Her i Viby Idrætsforenign har vi paraplyen som det
overordnede fællesskab. I afdelingerne er det holdet.
20 % af alle børn forsvinder fra idrætsforeningerne når de bliver teenagere. Det sker også i Viby
Idrætsforening, hvilket flere afdelinger kan nikke genkendende til.
Når vi graver lidt dybere i tallene er årsagerne blandt andet at de unge mistrives, de bliver mobbet
også ikke mindst konkurrenceræset.

De unge der forsvinder fra idrætsforeningerne vender aldrig tilbage igen -----desværre.
Jeg mener, afdelingerne skal være bedre til at tage utraditionelle metoder i brug, således at VIF kan
beholde de unge teanagere.
Det har de selv bedst af, ligesom samfundet.
Det skal være sjovt at dyrke idræt, også når man ikke længere spiller på første holdet.
Kammeratskabet er en ligeså vigtig del af idrætten som de sportslige resultater.
Hvis ikke idrætten opleves som værdifuld og sjovt af den enkelte idrætsudøver, så mister den unge
motivationen, også giver det ingen mening at tale om idrættens samfundsmæssige nytte.
At dyrke idræt har – --- og skal have- ----værdi i sig selv.
---Nu har vi fået det nye Cafe` område. Det er vi rigtig glade for, da det skulle give mere liv omkring
de aktiviteter der foregår i Idrætscenteret.
Så har vi det gammle cafeteria/ klubhus som skal bruges til noget andet.
Vi vil gerne have lavet et ”Center for bedre Livskvalitet”(motionscenter).
Der har været en gruppe bestående af personer, som har haft lyst til at arbejde med ideen. Alle
afdelinger har kunnet deltage, hvis man har ønsket det.
Vi er nu kommet så langt med forhandlingerne med kommunen, som jeg senere vil redegør for, og
som vi vil anmode Repræsentantskabet om, at give os en benyndigelse til at forhandle videre med
kommunen, om en udmateriklulering af klubhuset.
2012
Efter repræsentantskabsmødet skal vi se på ”Visioner” for Viby Idrætsforenings afdelinger, for
udviklingen af VIF med henyn til faciliteterne både ude inde, hvor vi skal holde tingene op mod
Roskilde kommunes plan for udviklingen af Viby.
Der er afdelinger, der på deres generalforsamlinger har ønsket et TEMA møde om kost og motion,
set i lyset af mere sund mad i Cafeen i forbindelse med stævner m.m. Der er noget som er
underplanlægning og hvor alle afdelingerne kan deltage.
Vi planlægger også et kursus i førstehjælp og hjertestarter. Vi ses jo ind imellem at der er behov for
hjertestarteren også i idrætten. Det er jo også sådan, at dem som har haft førstehjælp med bevis, skal
med jævne mellemrum have fornyet deres bevis.
Som afslutning på denne korte mundtlige beretning vil jeg sige tak til alle vores samarbejdspartnere,
sponsorer, til politikerne og forvaltningen i Roskilde Kommune.
Tak til alle foreningens frivillige ledere/ træneren samt alle forældrene som er med til at yde en
værdifuld indsats for Viby Idrætsforening
Herunder også en tak til Edith og alle de trofaste hjælperer der ugen igennem gør en indsats i
Cafeteriaet.

Tak til Halinspektøren og hans mdarbejdere for den velvilje i yder overfor alle sportsfolk der
kommer i centeret. Det er dejligt at høre, at i er nærværende, det er noget som der bliver sat pris på.
Presssen skal også have en stor tak, uden jer skulle vi lave promovation på en hel anden måde.
Men også en rigtig stor tak til mine bestyrelseskollegaer i hovedbestyrelsen, i forretningsudvalget
og alle de andre arbejdsgrupper, som der arbejder i VIF`s interesser.
Inga Skjærris
Formand
Den 1. april 2012

Beretning fra Badminton
Viby den 1. april 2012

Beretning for sæsonen 2011 – 2012
MSU
 Der er i indeværende sæson 190 motionistspillere og 7 hold meldt til turnering. 1 hold
rykker op, ingen ned.
 I januar blev endnu engang holdt en instruktionsaften med instruktør fra DGI – en god aften,
med 16 deltagere. Det ser ud til, at det vil blive en fast, årlig begivenhed.
 Der blev holdt klubmesterskaber den 24. marts med 94 spillede kampe og mange
gengangere på deltagerlisterne
USU





Der er i år registreret 65 ungdomsspiller. Det betyder, at alle hold er fyldt op, og at der er
oprettet venteliste.
Vi har sagt nej til 5 – 10 spillere
2 hold er tilmeldt turneringer, U11 og U15.
Der har været holdt træningslejr i Sakskøbing sammen med Borup Badmintonklub. En stor
succes med 15 deltagere fra hver klub.








Der blev holdt en hyggelig juleafslutning i december, men ellers ikke de store aktiviteter på
grund af manglende ressourcer.
Der arbejdes på at få stablet et nyt ungdomsudvalg på benene. Indtil videre har to forældre
meldt sig.
Det er blevet en stor succes
Der er nu tilmeldt ca. 40 spillere. Det betyder, at de ikke længere kan være i Hal 1. Fra
næste sæson tages Hal 2 i brug.
Hvalsø er føjet til rækken af venskabsklubber.
5 hold har deltaget i diverse turneringer og andre deltager i diverse stævner. I år er der også
nogle der vil deltage i klubmesterskaberne.

Klubmesterskaberne
 Blev holdt den 24. marts, hvor der blev spillet 94 kampe for både USU og MSU.
 Det var en god dag med stor aktivitet i hallen.
 Dagen sluttede med fællesspisning og præmieoverrækkelser, hvor vi også kunne markere, at
Ruth Carlsen har spillet over 1000 turneringskampe for VBK. Det er et bemærkelsesværdigt
’jubilæum’. Desværre havde ingen af lokalaviserne valgt at dække begivenheden på selve
dagen, men Dagbladet har efterfølgende bragt en artikel om og med Ruth og hendes
bedrifter.
Klubben
 I sæsonens løb søgte vi Trygfonden om en hjertestarter i Dåstruphallen. Vores ansøgning
blev ikke imødekommet.




Vi holdt generalforsamling den 14. marts og heldigvis var der i år flere deltagere end
bestyrelsesmedlemmer!
Det ændrer dog ikke ved det faktum, at vi stadigvæk ikke er i stand til at stille en fuld
bestyrelse, hvorfor formandsposten stadig er ledig. Det er 3. sæson vi mangler en formand.
At bestyrelsen stadig ikke er fuldtallig har igen i indeværende sæson været årsag til, at vi
kun i meget ringe omfang har deltaget i f. eks. HB-møder og andre fællesaktiviteter.

På trods af det, må det siges at have været en god sæson for Viby Badminton Klub, hvor stort
set alle baner udlejet og med en øget tilgang af såvel ungdomsspillere som +60-spillere.

Beretning fra Fodbold
Fodbolds årsberetning 2011
Ræven og rønnebærrene sang TV2 om for ca. 20 år siden. Kigger vi på den regnskabsmæssige side
af fodboldafdelingen anno 2011, så er rønnebærrene ikke sure! 2011 blev igen et år der kan lukkes
med god smag regnskabsmæssigt. Overskud igen i år. Kasserer Michael Lynggaard vil orientere jer
om et godt år regnskabsmæssigt som udviser endnu et overskud.
”Nutidens unge er, som sure rønnebær, sagde ræven han ku ikke nå dem”. Det sang TV2 i sangen
om Ræven i 80’erne. i 2011 blev det et år med rønnebær i fodboldafdelingen. Også nogle sure
nogen af slagsen. Vi valgte bevidst at gå efter en bred ungeafdeling. Målet var at sikre at der var
plads til at spille bold i VIF Fodbold, uanset om man var 14 år eller 17 år. Vi ville gerne sikre at der
altid var et hold at spille på. Fortidens tendenser fortalte klart at når de unge nåede en vis alder
forsvandt de til andre gøremål. Og for dem som blev tilbage var der ikke nok spillere til et hold.
Derfor var målet at smelte de unge sammen – lidt på kryds og lidt på tværs – får at sikre at de
kendte hinanden, spillede med hinanden, og trænede med hinanden før det blev for sent. Jeg
tillader mig at sige at både unge som forældre til dels følte at her trådte vi forkert, her blev
rønnebærerne sure. Ingen tvivl om at vi skubbede projektet på lidt for hastigt – ny sportschef, ny
struktur på meget kort tid. Vi – og ikke mindst jeg som formand – tager min del af ansvaret for den
satsning vi lavede. Jeg fortryder den ikke – bestyrelsen har i hele min formandstid været enige om
at prøve nye grænser løbende – ”you win some ~ you loose some”! Her vandt vi ikke, men det har
også været karakteristisk hvor sure rønnebærrene har været hos nogle. Nogle berettigede mens
andre hurtigt glemmer de gode ting der har været skabt for deres unge. Men sådan er livet – også for
os frivillige.
2011 har også været første år i min formandstid hvor de yngste årgang er begyndt at stille ønsker,
krav, ideer mv. Nogle har nok følt at vi fokuserede lovlig meget på de ældste og at en del af
pengene blev brugt på disse årgange og at pengene ikke blev fordelt ”Ligeligt”. Det har de helt ret i.
Det har hele tiden været filosofien at denne skævvridning blev indhentet når de små selv blev store.
Det har altid været dyrere at drive ungdomsfodbold end børnefodbold. Nogle er enige andre ikke.
Men det er fedt når nogen vil stille disse spørgsmål og tage debatten. Det er kun sundt for
udviklingen i vores klub.
Sportsligt har 2011 været et godt år og kigger man på resultater og ikke mindst ture har det givet
smil på læberne. Drenge 2000 var suveræne i deres årgang, piger 2001 blev årets hold baseret på
både sportslige og sociale aspekter og vi har haft de største årgange afsted til pinse-cup’er samt 3
hold i Barcelona som toppen af kransekagen. Senior afdeling kæmper med at stille gode vilkår i
udsigt for 30-40 mand og de yder en brav indsats. Som i de foregående år ligger de ofte tæt på
oprykning ~ lige ved og næsten. Men det skal nok komme. Der er en stor og god opbakning og det
er det vigtigste.

2011 blev også det år hvor fodbold afdelingen igen gik forrest med et nyt initiativ af de helt store;
Oktoberfesten. På tysk manér og med masser af kold øl fik såvel Fodbold som andre afdelinger tjent
en god skilling til klubkassen med denne fest. En mægtig fest for hele byen. Succesen gentages i
2012.
2011 blev også det efterår hvor jeg selv kunne mærke at energi og ”drive” fra min egen hånd gik
den forkert vej. Lidt før jul meddelte jeg bestyrelsen at dette var mit sidste år som formand. Status
fra min side er derfor at jeg nu kan kigge baglæns og overlade roret til andre gode kræfter. Når man
sidder med i bestyrelsen, og specielt som formand, så skal man være med og ”på” hele tiden.
Drivkræften i klubben og energien skal kunne mærkes. Men jeg er da glad for at kigge tilbage og
sætte hak ved nogle af de mærkesager jeg har været med til sammen med bestyrelsen – mærkesager
som;
- Målet med egenkapitalen var at få den fra teknisk nul kroner op på mindst kr. 100.000. det
er lykkedes.
- Målet med flere aktive spillere på både drenge- og pigesiden. Det er lykkedes, også selvom
at det gør ondt at se de mange der er forsvundet de sidste 3 måneder.
- Målet med flere forældre-hænder via initiativer som rep-gruppen. Det er lykkedes. Jeg
tillader mig endda at sige til UG-kryds&slange.
- Målet var at gøre fodbold afdelingen til den største, mest aktive og mest succesfyldte i VIF
regi. Jeg vil lade andre bedømme dette, men jeg er da ikke utilfreds med resultatet. Jeg tror
det giver sig selv hvem der har flest aktiviteter i denne forening.
Mange mennesker har været trofaste støtter til fodbolden og mig selv som formand. Den dag vi ikke
kan nyde godt af kræfterne fra Hans Henning og Edith vil klubben være nød til at sadle om. Og de
har været vigtige for mig også. Udover dette vil jeg gerne sige en kæmpe tak til trofaste støtter og
sparringspartnere i Lotte Jensen og Michael Lynggaard. I har i det meste af min formandstid været
kernen i fodboldklubben. I har ydet en kæmpe indsats og været garant for at vi sammen fik løst alle
opgaver. Michael stopper og Lotte forsætter. Det er vigtigt med både kontinuitet som ny energi. Og
det er vigtigt at der kommer noget nyt blod ind og støtter op om den ny bestyrelse.
Held og lykke til fodbolden fremover, pøj-pøj til den altid velfungerende enhed KUGLEN og
tillykke til Viby IF med det ny cafeteria. Jeg selv forsætter på sidelinjen med at være med fremover
så i slipper ikke helt for mig. Lad mig lukke ballet for mig og min tid med at citere omkvædet fra
TV2 sangen:
Og så hygged de sig med dans og musik, fester og fodbold og matematik
så snakked de om økonomi + tegned den fremtid vi lever i ...
Se det matcher den Viby Fodbold jeg trådte ind i for 10 år siden og som jeg delvist træder ud af i
dag. Tak – og held & lykke til sjællands nok bedste fodbold organisation.
Thomas Kastrup
13. marts 2012

Beretning fra Gymnastikken
Endnu en sæson er afsluttet – Vi har traditionen tro afsluttet med et brag
af en opvisning – hvor vi fik vist alt det, der er blevet trænet på hele
vinteren og ligeledes traditionen tro, fik vi vist alle vores redskaber frem!!
Kyndigt placeret af ikke 3 men 2 meget stærke og atletiske herrer, der efter
anvisning fik placeret alle redskaberne i sirlige mønstre udover hele gulvet
Sæsonen har budt på megen god gymnastik – kyndigt ledet af vores
fantastisk energiske og kreative stab af formidable instruktører, der igen har
overgået sig selv og på trods af en massiv og næsten uoverskuelig række af
problemer – specielt i forbindelse med vores flytning til Vibyhallen, har
formået at holde sammen på tingene og holde børn og voksne til ilden.
Vi har i en del år haft fordelt vores springhold og børnehold i Dåstrup hallen og på Peder syv
skolen.
Vores instruktører ønskede at komme væk fra Peder Syv, da der er mange aflysninger og ganske
lidt plads
Vi fik derfor haltid i Viby hallen, og det har vi været glade for. Tak til alle afdelinger for at det
kunne lade sig gøre.
Vi har mødt stor velvillighed da vi jo har en del redskaber, som fylder lidt! Og da vi af forskellige
årsager, som jeg ikke vil komme ind på her mistede vores haltid i Dåstrup, måtte vi virkelig tænke
kreativt.
Et af vores springhold fik vi plads til i Viby hallen og et andet måtte vi desværre vinke farvel til, og
dermed også til en af vores virkelig dygtige og erfarende instruktør og hendes springdrenge. Disse
problemer kan også ses på vores medlemstal, her ses en nedgang på ca. 30 medlemmer.
Dette hold var fast deltager v Roskilde dagene, så derfor var vi ikke repræsenteret der. Lidt
ærgerligt.
Alt i alt blev det et turbulent år. Vi skulle finde vores ben i hallen, som jo var præget af
tilbygningen af cafeen. En del af vores medlemmer er vældig små, og forældrene følger dem ofte så
de bliver i hallen mens børnene træner, så specielt tennisafdelingen har haft glæde af forældre i
hallen mens ombygningen stod på. Men vi har oplevet stor velvillighed fra både vores instruktører
og andre bruger af hallen. Tak for det.
I årets løb har vi også haft stor glæde af foldevæggen i hal 2, men da den satte ud i en månedstid,
blev vores instruktører sat på en hård prøve.

Tak til alle dem der har knoklet for at få det hele til at virke – både i hallen
men også i cafeteriaet/cafeen.
Vi har jo igen i år fået en god pose penge fra de frivillige der har benyttet
lidt fritid på at stå i cafeteriaet og sælge ”lutter sunde sager”
En kæmpe stor tak til bestyrelsesmedlemmerne, der igen har ydet en
kæmpe stor indsats i den forgangne sæson påtrods af alle ods. De har
kæmpet en kamp med at få alle enderne til at nå sammen og få instruktører
og medlemmer til at føle sig hjemme og godt tilpas.
Hermed også en stor tak til Edith, der bare altid er her og giver en
hjælpende hånd – næsten uanset hvad vi finder på. Hun er der altid klar og
parat – nat og dag – i sne og slud går Edith ud.
Ole skal også have en stor tak for en ihærdig indsats for at få sat skik på
”hallen” igen – Vi har kunnet mærke en stor forskel siden, der kom en rigtig
herre til.
RIU skal også have en stor tak med på vejen for hjælpen omkring
halfordelingen og de øvrige opgaver de kaster sig ud i – RIU udøver jo en
særdeles vigtig lobbyisme for os, så nogle gange kan det jo godt være lidt
svært at følge med i hvad der sker – men Vi ved at i arbejder hårdt for at
forbedre forholdene i bla. Viby

Beretning Håndbold.

Beretning fra Jujitsu.
Årsberetning Ju-Jitsu 2011

Ju-Jitsu holdene er vokset siden sidste sæson, der er stadig nye børn der gerne vil gå til
Ju-Jistu, så vi er helt oppe på at have 35 på børneholdet og 14 på voksenholdet.
Vi startede som sædvanlig året med at holde en festlig og sjov julefrokost.
Herefter deltog vi traditionen tro med at være medarrangør af den årlige fastelavnsfest i
idrætsforeningen.
I Marts måned stillede vi op til at slæbe redskaber til gymnastikopvisningen i
idrætsforeningen.
I Juni måned drog vi til Lalandia med de unge mennesker på voksenholdet.
Hver 2. tirsdag står Kim og Ole i cafeteriaet, som resulterer i et pænt tilskud til Ju-Jitsu.
De fleste fredage i løbet af året hvor der har været holdt natsjov for børn og unge, har JuJitsu også deltaget med 1 til 2 personer.
I løbet af året har vi været ude at bowle både med børneholdet og voksenholdet.
I slutningen af sæsonen var børn og voksne til graduering og alle bestod.
I december havde vi som altid en hyggelige juleafslutning med børn og forældre fra
børneholdet, som blev trakteret med sodavand, gløgg og æbleskiver.
Juletræsfesten i idrætsforeningen er også en af de fast tilbagevendende begivenheder i
idrætsforeningen som vi deltager i.

Med venlig hilsen
Ole Larsen
Formand Ju-.Jitsu

Beretning fra Løbeklubben.

Beretning fra Jujitsu

