Dagorden til repræsentantskabsmødet
Tirsdag den 21. april 2015 kl. 18.00
i Viby Idrætscenters Cafe.
Vi begynder kl. 18.00 med at spise lidt og derefter uddeles følgende
idrætspriser:
Super Best Vibys idrætspris
Årets idrætsudøver (af Super Best Viby)
Årets træner- /lederpris

Derefter går vi over til selve mødet:
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

2. Formanden aflægger beretning (max.4 min)

3. Formændene for de 10 idrætsafdelingerne aflægger en meget kort beretning
(2 min pr. afdeling)

4. Hovedkassereren forlægger den reviderede årsrapport

5. Behandling af indkomne forslag
Anmodning om en bemyndigelse til at udvide forretningsudvalget med
et eller flere medlemmer.

6. Valg af formand (i lige år) –
7. Valg af sekretær (i ulige år)
8. Valg af næstformand ---Erik B. Hansen er på valg
9. Valg af Hovedkasserer---Michael G. Andersen er på valg.

10. Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisor – Michael Lynggaard er på valg for 2 år
Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) – John Block er på valg
11. Eventuelt

Viby den 13. april 2015

Referat fra Repræsentantskabsmødet den 21. april 2015.
Formanden bød velkommen til alle deltagerne og efter lidt spisning blev der uddelt pokaler:
Super Best Viby Idrætspris gik til Lasse Munk Andersson cheftræner for årgang 00/01.
Årets træner/ leder pris gik til Lene Ploug Gymnastik
Årets Idrætsudøver blev tildelt til Team Ramsø Uge 14 piger Håndbold
******
Efter en kort pause---- Repræsentantskabsmødet---Velkomst til foreningens æresmedlemmer, sponsorer, Viby Cityforening, Ramsø Lions samt Ramsø
Tennis.
Formanden for VibyCityforening bragte en hilsen til alle i Viby Idrætsforening og roste det store og
gode samarbejde der var de to foreninger imellem.

Valg af dirigent: Dan Olsson blev valgt uden modkandidat
Valg af stemmetællere: Lisbeth Nielsen og Christina Ebbesen
Formandens mundtlige beretning:

Mindeord:
I 2014 har vi mistet to personer som stod Viby Idrætsforening nær.


Vore ældste petanquespiller Kurt Mølgaard han blev 91 og har være med i afdelingen i
rigtig mange år.

Nytårsnat døde vores æresmedlem Richard Hansen 79 år gammel


Richard Hansen var en ildsjæl, han var med til at stifte Viby Forældre og støtteforening i
1972, han har gennem alle årene arbejdet for at Vibys ungdom skulle have nogle gode
forhold.

I forbindelse med VIF`s 100 års fødselsdag fik vi overdraget VSA` fondens formue på over 200.000
kr.
Viby Idrætsforening skylder Richard Hansen en stor tak for hans indsats.

Æret være deres minde.

Indledningen:
Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen, i kajakken, i bilen og i
omklædningsrummet.
Tid og timer til træning, sæsonafslutning, til turnering, til opvisning, til sommerskoler, tid til
samvær og tid til præstationer for den enkelte, for holdet og for foreningen.
Sådan kunne vi sætte året i overskrifter. Overskrifter der handler om idræt og idrættens mangeartede og mangfoldige væsen.
Det som vi i daglig tale ofte kalder ”idrættens egenværdi” dvs. at idrætten har en værdi i sig selv,
uanset om det er noget man vil dyrke, deltage i eller blot overvære.
Det er ikke de overskrifter, vi finder i dagbladene. Det er sjældent, vi får serveret historien om den
gamle mand eller dame, der klarer sig bedre i hverdagen ved at have dyrket idræt gennem masser
af år i den lokale idrætsforening, (se blot på alle vores + 60 medlemmer) eller fortællingen om den
unge mand eller pige, som har adfærdsproblemer, og som måske har været i konflikt med loven,
men som ved hjælp af en god kammerat, er blevet en del af den lokale forening og er begyndt at
træne andre unge.
Vi har i Viby Idrætsforening en forpligtigelse til, også at fortælle disse historier, som man ikke
hører om i hverdagen. Det er nu ikke gjort med at skrive eller sige det i denne beretning, vi skal
fortælle om idrættens egenværdi i vores informationer og i pressemeddelelser for at synliggøre de
gode historier.
Her kan vi nævne Natsjov, som kører på 8 år og Åben Sommer fra 2010 og de andre aktiviteter, vi
har i ferierne.
Arrangementerne har vi sammen med ungdomsskolen og ungdomsklubberne og kommunen ”Sjov
ferie”.
I idrætsforeningen er det ikke kun den idrætslige side, men der sker også mange sociale tiltag i det
arbejde som alle de frivillige udfører. Alt det vi dagligt foretager os er vel en del af en
demokratiserings proces. Eller opdragelse.
- Forpligtigelse er et plusord.
I hvert fald i den tilgang vi bruger. For mange af os har ordet ellers en negativ klang. Lidt
forsimplet kunne jeg sige, at de rettigheder vi får i kraft af vores medlemskab, er det der tiltrækker
os til det pågældende fællesskab, mens forpligtigelserne er det, der holder sammen på fællesskabet og får det til at fungerer.
Rettighederne er attraktive og forpligtelserne holder sammen på det hele. Forpligtelserne er
fællesskabets lim. Viby Idrætsforening som paraply er fællesskabets lim.
Uden forpligtelser smuldrer fællesskabet.
Så er det fremtiden og 2015, jeg vil sige noget om:

Der er altid mange udfordringer i en forening med mange medlemmer
Vi skal igen i gang med visionerne og den fremtidige udvikling.
Byen skal udbygges, derfor skal vi være skarpe på, hvordan vi vil have udviklingen i og omkring
Viby Idrætscenter skal være. Vi vil gerne involveres i kommunes planer, og vi ønsker dialog, også
inden at tingene er bestemt, men også forståelse for de opgaver og udfordringer der er i vores
forening. Jeg syntes ikke om, at få at vide ”At vi er ikke til at gøre tilfredse, og at vi er forkælede. ”
Det vi gør i Viby Idrætsforening er, at vi arbejder for byens unge og give dem sunde
fritidsinteresser. TÆNK på alle de timer vores frivillige bruger igennem et helt år.
I år får vi nyt gulv i begge haller, og der bliver malet og omklædningsfløjen bliver isoleret.
Vi er begyndt en drøftelse med Gadstrup Idrætsforening om, hvordan vi kan samarbejde på den
lange bane. Vi må og skal erkende, at de to foreninger ind imellem har problemer med at stille
hold, og derfor vil et større samarbejde være formålstjenlig.
Den 1. juni vil der i Osted Idrætsforening i Osted Hallen blive afholdt et møde om regnskabssystemer. Jeg vil opfordre til, at alle jeres kasserer deltager. Indbydelsen er sendt ud i går. Og der
skal gives et svar tilbage senest den 15. maj
Fu´s tanke er den, at hovedforeningen køber et system, som så afdelingerne kan købe sig ind på.
Derfor skal vi være sikre på, at det system vi vælger, opfylder afdelingernes behov.
Vi har planlagt førstehjælp med hjertestarter. Vi har 16 pladser. Her er det først til mølle.
Cosmos hallen er vi blevet spurgt, om vi kan bruge til noget. Vi har drøftet det, og indtil videre har
den ikke den store interesse.
Vi har haft en snak med Ramsø Tennis klub, som nu hedder Viby Tennisklub, om muligheden for,
at de kan komme ind under VIF paraplyen. Der er god musik i, at familien udvides til 11 afdelinger.
Jeg vil slutte nu.
Og sige tak til alle foreningens frivillige ledere/trænerer samt forældrene og til alle vores
medlemmer, som på hver deres måde bidrager til, at Viby Idrætsforening er en forening, hvor det
er værd at komme.
Tak til vores sponsorer, samarbejdspartnere, til politikerne og administrationen i Roskilde
kommune. Til Heidi og Jim og Roskilde Kongrescenter, og en stor tak til Ann og Jes i vores cafe.
Er der noget, jeg burde have sagt - så sig til.
Mine bestyrelseskollegaer vil jeg også gerne sige tak.
Tak for mod og medspil.
Vi må præge livet, mens vi har magt over det, at det ikke skal lukke sig, når vi går ud af det, uden
spor.------Karen Blixen

Tak for ordet

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Pkt. 3 Formændene for de 10 afdelinger aflægger: Deres beretning er i den skriftlige beretning.

Pkt. 4 Hovedkasseren forlægger den revideres årsrapport
Der var ingen kommentarer
Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag:
Der blev givet en bemyndigelse til at udvide forretningsudvalget med et eller flere
medlemmer.
7. Valg af sekretær Lotte Jensen blev valgt for 2 år
8. Valg af næstformand Erik B. Hansen blev valg for 2 år
9. Valg af Hovedkasserer Michael G. Andersen blev valgt
10. Valg af revisorer & revisorsuppleant
Michael Lynggaard blev valgt for 2 år
John Block blev valgt som revisorsuppleant

11.Eventuelt Jacob Stephansen omtalte Natsjov og den positive tilgang der var af de unge. Der
blev efterlyst flere forældre til opsyn
Henning Dinsen Fra Ramsø Tennis fortalte at klubben nu har ændret navn til Viby
Tennis og at der var forhandlinger i gang med at kommer under vingerne til Viby
Idrætsforening
Formanden sluttede aftenen med en tak til dirigenten og til alle og ønskede tillykke
til de valgte
Aftenen sluttede med at udbringe 3 X hurra for Viby Idrætsforening.

Ref.: Inga Skjærris

Dirigent: Dan Olsson

