Referat af Hovedforeningens Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. april
2017 i Viby Idrætscenters Cafe
Repræsentantskabsmødet starter med uddeling af idrætspriser:
Årets idrætsudøver (af SuperBest Viby)
Blev Mai Fischer (fodboldafdelingen)
Årets træner-/lederpris
Blev Lykke Birthe Nielsen (Fitnessafdelingen)
SuperBest Viby’s idrætspris
Blev Johannes Hansen (Badmintonafdelingen)
Line Hemme, som blev årets idrætsudøver i 2016, kom og fortalte om, hvordan det er
at modtage en pris.
Dagsorden
1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning
3. Formændene for de 10 idrætsafdelinger aflægger en meget kort beretning (udgår da alle har
beretningen med i årsrapporten).
Hovedkassereren forlægger den reviderede årsrapport
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand (i lige år)
6. Valg af sekretær – Lotte Jensen er på valg (villig til genvalg)
7. Valg af næstformand – Dan Olsson er på valg (villig til genvalg)
8. Valg af hovedkasserer – Michael G. Andersen er på valg (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt
Oplæg ved Forstander Finn Berggren – Gerlev Idrætshøjskole

Referat HB den 26. april 2017
Ad.pkt. 1: Thomas Kastrup blev valgt til dirigent, Dan Olsson og Lisbeth Nielsen valgt
som stemmetællere.
Ad.pkt. 2: Formandens mundtlige beretning 2016
Kære repræsentantskab
Så er alle generalforsamlinger i afdelingerne overstået og nu er det så hovedforeningen.
I den skriftlige beretning som i har fået er der skrevet om alle de ting der er sket i 2016, også i
afdelingerne.
Derfor vil jeg beskæftige mig med det som kan komme og vil ske i 2017
Vi har et kulturelt netværk som består af alle de foreninger i Viby der vil være med. I netværket kan vi
udnytte hinandens ekspertise. Også et blik på at vi ikke laver de samme ting på samme tid, selv om vi
udmærket godt ved, at det ikke kan undgås.

Vi fik bevilget penge af Roskilde kommunes Idrætsfacilitetspulje til vores udendørs motionsområde. Vi
skal have det lavet her hen over foråret og sommeren. Tennis fik penge til deres vandingsanlæg. Det er
dejligt at vi på denne måde er blevet tilgodeset. Tak til bevillingsgiverne.
Nu er det snart budgettid igen og vi skal ligesom vi tidligere komme med vores indspil til budget 2018.
Her har vi vores visioner at arbejde ud fra.
Det som der er behov og meget nødvendigt er at få igangsat og bygget nye bade /omklædning og
mødelokaler, på langsiden af hallerne mod øst. Det skal der gerne i gang i 2018, det er en nødvendighed,
da der skiftevis er skoldhedt vand eller iskoldt i bruserne. Teknikkerne har ikke kunnet løse udfordringen
gennem de sidste mange år. Børnene vil ikke gå i bad, da de er bange for at blive skoldet Vi skal også
have adskilt ude idrættens badefaciliteter fra de indendørs. Mødefaciliteterne har vi kun det lille
møderum, Cafeen er til de fleste tider optaget af hold der spiser, eller idrætsudøvere der skal holde 3.
halvlej. Der er stor søgning på kursusfaciliteter og møderum. Nu hvor vi er 11 afdelinger og der skal
uddannes folk, så giver det stor mening at det kan foregå hos os selv.
Vi havde et borgermøde den 4. april Det var svømmeklubbens tænketank der afholdt det. Der var ca. 70
deltagere, og der var store roser til det arbejde der var gjort. Baggrunden var den debat der havde været
om svømmehal i Roskilde. Et par dage forud var svømmehallen i Roskilde blevet vedtaget med 16
stemmer mod 15 og til en pris på 150 mio. kr. Vi vil også gerne have en svømmehal i Viby. Der er dog
nogle ting der skal på plads inden. Politikerne sagde ikke et årstal, men 2022 eller 2023 vil nok være
realistisk, og det arbejder vi for.
Vi er udfordret på hal tid. Når ungdomsårgangene vokser. Halfordelingen 2017/2018 gik nogenlunde op,
hvilket betyder at primetime tiderne skal respekteres til ungdommen, hvis vi skal fastholde den yngre
generation.
Gør vi ikke det i afdelingerne går det kun en vej for afdelingerne.
Vi skal have et vælgermøde her i idrætscenteret den 7. november, vi holder det sammen med
Cityforeningen. Det kunne også være at de øvrige foreninger i netværket vil være med. Vi bør have nogle
politikere valgt fra området, der kan repræsentere Roskilde SYD.
Den 5. maj har vi NATSJOV den sidste i denne sæson. Det er en måned længere en vi tidligere har haft,
men det er de unge selv der har spurgt, så nu forsøger vi så det. Om Natsjov kan jeg fortælle, at vi har
omkring 150 børn af de små. --- det er dem fra 3. klasse til 6 klasse og omkring 40 af de store fra 7
klasse og opefter. Børnene syntes det er rigtig hyggeligt- Der er omkring 15 voksne til at lege med
børnene. Det er Jacob Stephansen der er tovholder. Og han vil gerne opfordre afdelingerne til at melde
ind med noget arbejdskraft hen over sæsonen, men også byde ind med aktiviteter. Det er en rigtig god
måde at præsenterer jeres idræts på for dem som ikke er idrætsvante.
Vi får midler til arrangementet fra flere lokale sponsorer og fra SSP. Vi har det i samarbejde med
ungdomsklubberne her i SYD.
Børnefestival afvikles den 29. oktober. Det er 4. gang vi har det i VIF regi også sammen med øvrige
foreninger. Planlægningen er i gang, mere vil jeg ikke fortælle.
Så vil jeg bruge lidt til på Cafeen
Der har hen over foråret 2017 opstået uoverensstemmelser imellem Kongrescentret, Roskilde kommune,
VIF og forpagter Jes Valente. De fremtidige kommunale forhold for Jes Valente er blevet forringet i en
grad, så Jes Valente desværre har set sig nødsaget til at opsige sin aftale med VIF.
Det er bestemt ikke, med Jes Valentes eller VIF gode vilje, at det gode samarbejde således bliver bragt til
ophør.
Forretningsudvalget har hastigt indgået, en midlertidig og bedst mulig, aftale med Jes Valente med
henblik på, at få maksimal dækning i cafeen henover den næste periode, indtil Kongres centret/Roskilde
kommune bliver færdig med deres standard forpagtningskontrakter.

Når grundlaget for en fremtidig forpagtningsaftale er VIF bekendt, må Hovedbestyrelsen træffe nogle
valg.
Den midlertidige aftale er, at cafeen – som udgangspunkt – er lukket.
Jes og Ann føler sig godt tilpas i VIF, og vil fortsat gerne lave mad til arrangementer. Alle kan derfor
ringe til Jes på: 52901306 og træffe aftaler om et særligt arrangement eller aftale støtter til de faste
arrangementer fx
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Natsjov
Fodbold afslutning
Håndbold afslutning
Gymnastikafslutning
Jul
Fastelavn
Sommermøder
Åben sommer
Fællesspisninger

Food trucken holder fortsat ved hallen onsdage og nogle torsdage (se Facebook)!
Det er noget bøvl.
Om vi så er for godt vandt i forhold til hvad der sker andre steder i Roskilde Kommune. Men man skal
huske på at idrætscenteret er samlingssted for rigtig mange mennesker.
Jeg tror, at der i løbet af en uge kommer over 2500 mennesker igennem døren.
Alle har været glade for, at vi har et cafeteria der kan betjene vores idrætsfolk, og det skal vi også have i
fremtiden, det giver sammenhold og socialfælleskab. Vi ved godt at indtjeningen i cafeen ikke er nok til
en løn.
En ting er sikkert Ingenting kommer af sig selv. Det kræver energi og en solid indsats at både drive og
udvikle en forening som Viby IF.
Energien skal komme fra jer – fra medlemmerne – fra alle der er engageret i VIBY IF. Det er jer der er
forening. Derfor ser det vigtigt at alle bidrager
Viby Idrætsforening blander sig i lokalsamfundet for at få fokus på de sunde fællesskaber, og vil arbejder
for gode aktiviteter og attraktive faciliteter og på at Viby Idrætscenter er et naturligt mødested.
Vi vil i Viby Idrætsforening være kendt, som de medlemmer med et smil om læben og et glimt i øjet
Som afslutning på den mundtlige del vil jeg takke alle vores samarbejdspartnere, sponsorer, politikere,
forvaltningen i Roskilde Kommune, pressen, men ikke mindst alle de frivillige trænere, ledere, der
sammen får hverdagen til at fungerer og binder aktiviteterne sammen
Uden jer ingen forening!
Tak til Heidi, Jim og Jan for den daglige pasning.
Tak til mine bestyrelseskollegaer for samarbejdet i det år som er gået. Det er dejligt, at have en
bestyrelse der gerne vil spile bold og komme med ideer. Så finder vi ud af hvilket der kan realiseres.
Tak til jer alle
Jeg vil slutte som jeg har gjort før med at citeret Helmut Walck.
”Mod og beslutsomhed kommer fra hjertet
Hvis man virkeligt er overbevist om en sag- vil man også være i stand til at gøre den til virkelighed.”
Tak for ordet.

Spørgsmål: Der er behov for at der findes en løsning på, at der kan åbnes til cafeen
(cafeteriet), når nu Jess ikke er her dagligt. Der blev ytret stor utilfredshed med
Roskilde Kommune/Kongrescentrets indblanding af driften af Cafeen.
Beretningen blev godkendt.
Ad. pkt. 3: Det blev besluttet, at formændenes beretning sker skriftligt. (henviser til
uddelt folder)
Kassereren fremlægger regnskabet. Flere indtægter i 2016 end tidligere år. Der blev
stillet spørgsmål omkring medlemskontingent og halleje, som Michael redegjorde for.
Ad. Pkt. 4: Ingen indkomne forslag
Ad. Pkt. 5: Ikke på valg
Ad. Pkt. 6: Blev genvalgt
Ad. Pkt. 7: Blev genvalgt
Ad. Pkt. 8: Der blev ikke valgt nogen kasserer. Repræsentantskabet vedtog, at FU
bemyndiges til at finde en løsning på det.
Forslag fra FU om at tilføje et ekstra medlem til FU – Erik Hagbarth blev valgt
Ad. Pkt. 9: Blev genvalgt / Revisorsuppleant - genvalgt
Ad. Pkt.10: Intet.
Alle afdelinger er fremmødt med deres repræsentanter, der er også æresmedlemmer
og sponsorer fra Super Best og Lions Club – i alt 50 personer.

Godkendt af Thomas Kastrup, dirigent

Referent, Lotte Jensen.

