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Formanden har ordet
Viby Idrætsforening sender igen et katalog på
gaden med information om hvad der sker i Viby
Idrætsforening til alle borger i alle aldre i Viby og
omegn, og med tilbud til nye og gamle medlemmer.
Vi håber, alle vil tage godt imod katalogget og vil
kunne ﬁnde en eller ﬂere aktiviteter af interesse og ikke mindst vil handle hos vores sponsorer, uden
hvem kataloget aldrig var blevet til noget.
VIby IdrætsForenIng har VokseVærk!
Siden idrætsforening i 2010 sendte det seneste
katalog på gaden er der sket en stor udvikling i
Viby Idrætsforening.
Viby Idrætsforening har nu 10 afdelinger mod 7 i
2010. I dag kan vi byde på:
• Badminton
• Cykling
• Fitness
• Fodbold
• Gymnastik
• Håndbold
• Jujitsu
• Løb & Walk and Talk
• Svømning
kraFtcenter I roskIlde syd
Viby Idrætsforening er et kraftcenter der samler
alle i lokalområdet til en bred vifte af idrætstilbud,
der skaber glæde, gode oplevelse og et socialt fællesskab.
Viby Idrætsforening vil gerne være synlig og skabe
nye tilbud, som er tidssvarende og følger med samfundets udvikling og med de ønsker som medlemmerne og borgerne har.
I mere end 100 år
Viby Idrætsforenings har mere end 100 år på bagen
og hverken vores værdier eller holdninger er til
salg. Viby IF er i fortsat vækst og god udvikling og
fungerer i det daglige som paraplyorganisation for
alle afdelingerne.
Der har det seneste år været rigtig mange, der har
villet bidrage til at fremme det frivillige foreningsarbejde. Derfor er det også glædeligt, at det er lyk-

Sammenhold og fællesskab

kedes, at få etableret ikke
mindre end tre nye afdelinger
med bestyrelser og aktiviteter
i 2014.
de FysIske rammer og
FremtIden ...
Viby Idrætsforening har de ﬂeste af sine aktiviteter
i og fra Viby Idrætscenter på Lindevej i Viby.
Idrætscenteret består af to haller, et ﬁtnesslokale
som endnu ikke er udbygget, omklædningsfaciliteter, en café og ni fodboldbaner i forskellige størrelser og nu også snart en kunstgræsbane.
Det kræver en målrettet indsats, at nå de målsætninger og visioner, som vi i Viby Idrætsforening har
arbejdet efter.
Vi har fundet frem til fem strategiske fyrtårne, som
vi forsøger at få realiseret de kommende år.
• Motionscenter og kunstgræsbane
• Renovering af tag og gulv i begge haller
• Nye omklædningsfaciliteter og mødelokaler
• Multihal til bl.a. gymnastik og andre aktiviteter
(musik m.m.)
• Flytning af petanquebanerne samt etablering af
en koldhal med bl.a. outdoorﬁtness
I forbindelse med planarbejdet i Roskilde kommune er det nødvendigt at der udlægges mindst
35.000 m2 jord til nye boldbaner
Når vi ønsker disse faciliteter i de kommende år,
skal det ses i forhold til Roskilde Kommunens strategi for udviklingen af Viby, hvor man på sigt vil fordoble indbyggertallet til omkring 10.000. Derfor er
det nødvendigt, at der er gode og tilstrækkelige
idrætstilbud - også til nye borgere og medlemmer.
Vi vil i Viby Idrætsforening altid vise og have respekt for det enkelte menneske og de synspunkter
der bør være i et foreningsarbejde.
Vi ønsker alle vore medlemmer nye som gamle en
rigtig god sæson, og velkommen til en forening,
hvor der er rart at være og hvor udviklingen aldrig
stopper.
På gensyn i Viby Idrætsforening
Inga Skjærris
Formand
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