V.I.F.
Referat af Repræsentantskabsmødet den 27. april 2016

Overrækkelsen af Idrætspriser:
Super Best Viby’s Idrætspris
Årets Idrætsudøver (af Super Best Viby)
Årets træner-/lederpris
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formanden aflægger beretning
Formændene for de 11 idrætsafdelinger samt Natsjov aflægger en meget kort beretning
Hovedkassereren fremlægger den reviderede årsrapport
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand, sekretær, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Følgende afd. var ikke repræsenteret: Svømmeafd. og Cykelafd.
Overrækkelsen af idrætspriser:
Super Best Viby’s Idrætspris: Anders Prosberg (fodbold)
Årets idrætsudøver (af Super Best Viby): Line Hemme (U15) (fodbold)
Årets træner-/lederpris: Christina Schønemann (badminton)

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere:
Dan Olsson valgt som dirigent. Der er lovligt indkaldt med min. 3 ugers varsel.
2. Formanden aflægger beretning:
Beretning aflagt. Ingen spørgsmål
3. Formændene for de 11 idrætsafd. Samt Natsjov aflægger en meget kort beretning:
Beretningerne aflagt.
4. Hovedkassereren fremlægger den reviderede årsrapport:
Regnskabet blev fremlagt og der er ingen bemærkninger.
5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af formand (i lige år):
Inga Skjærris valgt for 2 år.
7. Valg af næstformand (i ulige år):
Ikke på valg
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8. Valg af sekretær (i lige år):
Lotte Jensen valgt for 2 år.
9. Valg af Hovedkasserer (i ulige år):
Ikke på valg
10. Valg af medlem til Forretningsudvalget Dan Olsson:
Valgt for 2 år
11. Valg af 2 revisorer:
Valg af 1 revisor (Thomas Kastrup er på valg):
Valgt for 2 år.
Valg af 1 revisorsuppleant (John Block er på valg):
Valgt for 1 år.
12. Eventuelt:
Jørgen Aunfeldt (formand) RIU – orienterede kort om RIU - 73 foreninger er under RIU (32.000
medlemmer) VIF, Gadstrup og Jyllinge/Gundsømagle foreninger betragtes hver især som 1 forening.
Jørgen fra Lions Club orienterede om Lions Clubs arbejde. Lions Club har brug for hjælp til at sælge
billetter og udleverer en guide til Roskilde Festivalen (32 timer udløser et armbånd til festivalen).
John Nicklason, Viby Genbrug orienterede om arbejdet, og hvordan overskuddet for salget i Viby
Genbrug bliver uddelt.
Inga Skjærris orienterede om:
VIF har indbudt skolerne og ungdomsklubben til møde den 23. maj 2016 om drøftelse af samarbejdet
mellem skolen og idrætsforeningen. Den 18. april har der været borgerorienteringsmøde om
støjskærm ved kunstgræsbanen. Pris 500.000 kr.
VIF har afholdt møde med administrationen i Roskilde Kommune om nye tiltag i VIF:
Beachvolleybanen udendørs renoveres, der er givet tilskud fra Roskilde Kommune med 73.000 kr.
(udføres i 2016)
Orientering om de 5 fyretårne (udviklingen i VIF fra 2016-2020)
Multibanen og fitnessredskaber udendørs ønskes.
Tilbygning med omklædningsrum og mødelokaler ønskes fremrykket i budgettet.
Der skal udarbejdes en ny folder for VIF.

Repræsentantskabsmødet forløb i god ro og orden og sluttede kl. 20.45.
Lotte Jensen
Referent

Dan Olsson
Dirigent

