som hjælper til at skabe en bedre
livskvalitet.
Vi har tilbud til dem der gerne vil dyrke
deres idræt sammen med andre.

Årsberetningen for 2009 for Viby
Idrætsforening
Et år er gået og vi har forladt 2009 som
var vores store jubilæumsår, som
kulminerede den 23.sept.med en rigtigt
stort og flot reception, som var en 100
årig værdigt.
Der vil senere være en beskrivelse af
jubilæumsaktiviteterne.
I denne beretning vil jeg berøre de
idrætspolitiske samfundsspørgsmål, og
året i almindelighed. Ordet spændende
dækker over mange af året 2009`s
aktiviteter, turbulent kunne nogen
måske fristes til at sige. Det er vel
rigtigt, at se det hele i et perspektiv og
helhed målt og vejet op i mod det
samfund vi lever i.
Idrætsklubberne og foreningerne er
hjertet i lokalsamfundet.
Det er her legen dyrkes, det er her der
grines og grædes, tabes og vindes og
det er her der fejres.
Det er her talenter udvikles og stjerner
fødes og det er her at unge, ældre og
gamle finder fælles værdier at kæmpe
for. Det er her livet leves og mennesker
mødes”.
Sådan lyder indledningen til et
reklameindslag for et benzinselskab,
men det fortæller meget præcist hvad
Viby Idrætsforening handler om.
Vores formål er at skabe et idrætstilbud
til alle borgere i Viby og omegn, og
derigennem skabe fælles sunde værdier

Det sammenhold om et fælles mål der
skabes på et fodbold hold, et petanque
hold eller et håndbold hold er helt
fantastisk, og det er samtidigt med til
at udvikle de sociale egenskaber, som
er så vigtige i et moderne samfund.
Vi har tilbud til de mindre børn, som
blot gerne vil tumle rundt på en stor
springmadras eller lege med en bold,
uden at vide om de engang vil spille
fodbold eller håndbold eller begge dele.
Vi har tilbud til dem som gerne vil
motionere en gang om ugen for at
holde sig i form, enten i form af en
gang badminton med familie og venner
eller i form af motionsgymnastik.
Og vi har tilbud til seniorerne, som
gerne vil holde kroppen i gang i en
moden alder.
Dette være sig i form af en gang
ugentlig seniorgymnastik, en gang
badminton, fodbold søndag formiddag
sammen med gutterne eller en tur i
motionscentret, hvor belastningen kan
tilpasses individuelt.
Vi forsøger at skabe rummelige rammer
så der er plads til alle, både dem der vil
dyrke deres idræt på et intensivt niveau
og dem som kommer for at få lidt
motion og socialt samvær.
Eliten er vigtig for bredden. Vi opstår
alle af bredden, men hvis vi ikke har
elite, så løfter bredden sig ikke.
Men vi vil ikke gå på kompromis med
bredden til fordel for eliten!
Viby idrætsforening er en klub/ forening
for de mange.
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Vi må acceptere, at vi ikke altid kan
give plads til dem som ønsker at dyrke
deres idræt på alle niveau, da vores
primære formål er at skabe et bredt
idrætstilbud til alle borgere i Viby.
Det der driver en forening som Viby
Idrætsforening er de mange engagere
trænere og instruktører. De stiller op til
træning og kampe flere gange om
ugen, og har ved siden af det et stort
administrativt arbejde med information
til spillere, tilrettelæggelse af træning
etc.
Uden vores dygtige instruktører var det
ikke muligt at skabe et aktivt og
varieret fritidstilbud til Viby og
omegnens borgere og udøvere.
Men vi er også nødt til at stille krav til
forældrene om at hjælpe til med det
praktiske arbejde der er for at holde
aktiviteterne i gang.
Viby Idrætsforening er ikke et
kommunalt pasningstilbud, men et
idrætstilbud drevet af frivilligt arbejde.
Vi har generelt meget stor opbakning
fra forældre og lokalsamfundet, men
det kunne godt være bedre.
Spændende idrætstilbud til alle, dygtige
instruktører og trænere samt et godt
samarbejde med forældre og
lokalsamfundet som helhed, mener jeg
kendetegner Viby Idrætsforening godt.
Det er det, der er med til at give os alle
en række gode oplevelser i
dagligdagen.
Som det nok er de fleste bekendt er
Roskilde Kommune blevet udnævnt til
Elitekommune under Team Danmark.

børn og unge, så de oplever glæden
ved at udvikle sig selv fysisk. Jo flere,
der bliver aktive, jo større talentmasse.
Talenterne skal plejes...."
Roskilde kommune skriver, at de
hovedsageligt vil fokusere på
talentudviklingen indenfor bordtennis,
orienteringsløb og roning.
Derfor er det meget vanskeligt og
svært at få øje på, hvad de små
idrætsforeninger får ud af Roskilde som
Elitesportskommune.
Jeg glæder mig naturligvis på Roskildes
vegne over, at de er udnævnt til
Elitesportskommune, men hvis man
virkeligt vil stimulere talentudviklingen i
Danmark, skal man stimulere idræt for
børn og unge, startende allerede i
børnehavealderen.
Det er svært at se, at vores nuværende
skolesystem kan løfte den opgave,
uden at der bliver tilført flere timer og
hermed økonomi til at fuldføre
opgaven, både i idrætsforeningerne og
skolen.
Vi skaber tilbud til børn og unge, vi
giver dem glæden ved idrætten og det
sociale sammenhold der følger med. Så
hvis man virkeligt vil styrke
talentudviklingen skal man styrke det
arbejde der sker i de lokale
idrætsforeninger.
Det har vi desværre ikke endnu set
nogen synlige tegn på at Roskilde
Kommune vil gøre. Vi er dog meget
afhængige af Roskilde Kommune på en
række områder, men vi kan mærke at
der skal spares.

I den forbindelse udtalte Roskildes
borgmester: "Vi satser på at styrke
sporten og idrætten i Roskilde
Kommune, og det gør vi helt fra
børnene er små. Det er vigtigt, at vi
skaber gode vilkår for at dyrke idræt,
og det er lige så vigtigt at få aktiveret
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Specielt er vedligeholdelsen af vore
faciliteter under alt kritik.
Lokale og Anlægsfonden har i en
opgørelse påpeget at en lang række
idrætsfaciliteter landet over er i en
tiltagende elendig forfatning, fordi man
siden kommunesammenlægningen har
svigtet den løbende vedligeholdelse og
renovering af de eksisterende.
Man må også huske på, at der i dag er
langt flere der dyrker idræt og dertil
kommer et større slid på de
eksisterende.
Hertil kommer, at der er et tiltrængt
behov for nye, bedre og anderledes
faciliteter, da borgernes idrætsvaner
har ændret sig.
Personligt mener jeg, at alle de frivillige
leder bruger utrolig mange kræfter og
timer til at fortælle / skrive og
argumenterer overfor de bevilligende
myndigheder til at få øjnene op for de
vilkår der er i de lokale foreninger.
Vi hører ved alle festlige lejligheder
hvor gode og hvor uundværlige alle de
frivillige ledere / trænere er, men der
mangler handling.
Idrætsforeningerne arbejder under
folkeoplysningsloven, hvis
kerneopgaver er:” at give mennesker
redskaber til at begå sig i en tid så den
enkelte ikke bare bliver en passiv
tilskuer til tilværelsen, men i stand til
aktivt at leve i et moderne samfund.”
Sådan lyder det kommissorium som det
udvalg der er nedsat til at se på
eventuelle ændringer og tilpasninger.

ting der kommer med i den reviderede
lov.
Emner som:
• Hvordan kan man afbureaukratisere
loven og eventuelt styrke
folkeoplysningsudvalgene, så de
ikke længere opfattes som træge
’ekspeditionsudvalg’? Eller skal
udvalgene helt afvikles?
• Hvordan kan man tilpasse
foreningsbegrebets krav om
medlemstilknytning og forpligtende
fællesskab i en tid, hvor flere vælger
fleksible, uforpligtende
motionsaktiviteter på egen hånd
eller i den kommercielle
fitnessbranche?
• Hvordan undgår man en voksende
interessekonflikt mellem den
offentligt støttede foreningsidræt og
den kommercielle fitnessbranche?
• I hvilken grad kan og skal loven i
fremtiden motivere foreningerne til
at løse flere social- og
sundhedsopgaver, f.eks. integration
eller motionshold for overvægtige?
Sagen fra Jammerbugt Kommune og
Jetsmarks IF, som nu er afgjort i
Landsretten til fordel for kommunen
kan få vidtrækkende konsekvenser for
alle fodboldafdelinger, hvis de selv skal
til at kridte foldbaner op.
Boldbaner som er ejet af kommunen.
Og hvis vi går ind i
Folkeoplysningslovens § 22 skal
kommune stille lokaler og
udendørsanlæg til rådighed med
nødvendigt udstyr for bl.a.
idrætsforeninger.

Vi er vel alle enige i, at
folkeoplysningen er en forudsætning for
vores demokrati og for forståelse af
forholdet mellem samfund og
medborger.
Folkeoplysningsloven er lige nu under
revision, det vil så vise sig hvilke nye
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Vi frygter, at dommen kan åbne en
ladeport for nedskæringer i forhold til
denne hjælp, som kommunerne i dag er
forpligtet til.
Vi håber, at vore idrætsorganisationer
DIF, DGI og DFIF går sammen og anker
sagen til Højesteret, da sagen er meget
principiel.

vide, det er noget vi arbejder meget
hårdt på.
Der er dog den betingelse for at det
skal lykkedes, at de faciliteter vi har til
rådighed er fyldt op og vi har
ventelister. Viby Idrætsforening er en
sammenhængende organisation med en
stærk decentral struktur
Lad mig sige det lige ud. Vi formulerer
os forskelligt, men det at der stilles
krav til hinanden er ikke af det onde,
men det er og skal være medvirkende
til at vi får en STÆRK organisation, og
det er der behov for hvis vi mener
noget med Viby Idrætsforening.
Informationsniveauet skal højnes alle
afdelingerne imellem.

Medlemsudviklingen i Viby
Idrætsforening
Det har været et godt år for de enkelte
afdelinger.
Vores samlede medlemstal er omkring
1500 jfr. tal, der er indberettet til
organisationerne.
De afdelinger der viser den største
fremgang er fodbold og løb, hertil
kommer så hele Walk and Talk
gruppen, som nu er blevet en del af
løbeklubben.
Medlemsudviklingen er jo en indikator
på at motion og idrætslige aktiviteter
udsender positive signaler, hos den
enkelte.
Det er også noget med at have
veluddannede instruktører, men også
noget med hvad der er på mode
indenfor idrætten.
Viby Idrætsforening kunne få endnu
flere medlemmer hvis de faciliteter der
efterspørges var til stede. Alle skal

Det skal være tydeligt hos alle hvilke
opgaver
forretningsudvalget/hovedbestyrelsen
skal løse og hvilke opgaver afdelingerne
skal påtage sig.
•

Forretningsudvalget /
hovedbestyrelsen skal styre – det
ligger i navnet, altså god ledelse.

•

God ledelse er også at sikre, at
relevante spørgsmål besvares på
rette tid af de rigtige personer på et
oplyst grundlag

Kommunikation er en svær ting at
styre, men forhåbentlig er det mere en
udfordring end et problem, dog er det
op til den enkelte at vurdere.
Men vi skal huske, at information giver
den bedste forståelse for det som
gøres.
En større solidaritet en bedre forståelse
og et større sammenhold afdelingerne
imellem er vejen til at danne et godt og
sundt foreningsliv og hermed danne
”det hele menneske”
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Foreningslivet repræsenterer nemlig
det, der vokser ud af menneskets egen
virketrang og bidrager til at skabe
respekt og forståelse for andre.

Men når det er sagt så er ord den mest
misbrugte ressource i verden, og
dækker ofte over, at vi nødigt vil tage
stilling.

Foreningslivet i Danmark er noget
særligt, og noget vi skal værne om,
selv om man syntes man har nok i sig
selv!

Nogle gange kan det være ufatteligt
svært at tage en kvalificeret stilling.
fordi alle taler og taler….. skriver og
skriver uden at sige noget.

En anden vej til at skabe en mere
Fleksibel organisation af foreningens
aktiviteter er at man benytter
elektroniske hjælpemidler eksempelvis
SMS funktionen, til at samle udøvere til
træning, spil og kampe.

havde Viby Idrætsforening et rigtigt flot
år med alle de forskellige
jubilæumsarrangementer, udstillinger,
historieskrivning, flere omtaler m.m. og
som kulminerede med receptionen den
23. september. Her deltog omkring 400
gæster, medlemmer, organisationer,
sponsorer og venner lagde vejen forbi.

Det er noget som også sker i dag men
som kan udbygges.
En organisering af den type må
forventes, at have en stor mental
betydning for udøverne, da de på den
måde ikke helt føler sig forpligtede i
forhold til et bestemt tidspunkt eller et
fast hold.
Der er flere måder at organiserer på via
SMS bl.a. kan man i foreningen
registrer en pulje/ et hold af spillere,
som er tilknyttet en træner, som så via
sms fortæller, at nu er der kamp eller
træning.

Vi fik mange flotte gaver, som i det
daglige er med til at gøre en forskel og
indfri flere af de mange ønsker der skal
til for at følge med udviklingen.
Her skal specielt nævnes at VSA
Fondens midler overgik til Viby
Idrætsforening og skal bruges til
aktiviteter for de unge.

Vi er ved at udarbejde et
ansøgningsskema, som skal bruges, når
der skal søges om midler fra VSA
pengene.
Jubilæum 2009
Som det nok ikke er forbigået
idrætsforeningens medlemmer, så

Pengebeløbet vil kunne være med til at
realiserer mange af de forskellige tiltag
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der vil komme i fremtiden for hele
ungdommen.
Kirkens genbrug
skænkede os en pæn sum penge som
bl.a. skal anvendes til Natsjov.
Øvrige pengegaver er bl.a. brugt til det
nye pokalskab.
Lørdag den 26 var der aftenfesten, som
havde 450 gæste. Det var en rigtig flot
fest, som bevidner, at Viby og byens
borgere gerne vil feste lokalt. Det er
mit håb, at vi kan gentage festen i nær
fremtid.
Vi skylder alle der har medvirket på
alle fronter en STOR TAK for at dagene
og året blev noget der er minde rigt.

Værested/ cafeteriet
Er en hård nød at knække.
Vi havde i brugerrådet håbet, at vi var i
gang med at få bygget værestedet,
men tingene går ikke så hurtigt.
Det forslag, som vi havde fået
udarbejdet af en arkitekt efter
opfordring fra Roskilde Kommunes
politikere og forvaltning, kunne ikke
bruges af teknisk forvaltning, så de er
nu gået i gang med at udarbejde et nyt
projekt. Vi har udarbejdet et program
til hvad værestedet skal indeholde.
Vi forventer snart, at se et udkast og en
tidsplan, som vi kan drøfte.
Vi har søgt om, at der i budgettet for
2011 bliver afsat flere midler, så vi kan
få bygget værestedet og udført de
vedligeholdelsesopgaver som er yderst
påkrævet bl.a. er der et vandspil nu på
ca. 25 l. vand i døgnet.
Hvis ikke denne lækage bliver stoppet
kan det få uoverskuelige konsekvenser
for den eksisterende bygnings krop.
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”Center for bedre
livskvalitet”(motionscenter)
Er noget som er et stort ønske at få
realiseret i Viby Idrætsforening regi.
Vi har besigtiget flere idrætsforeninger,
som har etableret et Motionscenter, og
det er der stor succes med.

Flere gange har jeg sagt, ” Nu kommer
det!”, men jeg må erkende at tingene
ikke sker så hurtigt, som jeg gerne vil.

NAtsjov og aktiviteter i ferierne,
samt samarbejdet med SSP
ungdomsklubben/ Dåstrup
fritidsklubben og ungdomsskolen
Natsjov er ved at være en integreret
del af de tilbud som Viby
Idrætsforening har.

Vi skal søge om lov til at etablere det
på arealet(kommunal grund) og sådan
er der rigtig mange formalier, der skal
klares inden der kan ske noget.

NAtsjov er fredag aften en gang om
måneden fra september til april.
Aktiviteten samler omkring 200 unge i
alderen fra 9 år og op efter.

Vi har nedsat en lille gruppe som
arbejder med tingene.

Rigtig dejligt, at opleve det leben der er
i hallen.

Jeg mener, det er noget som alle
afdelinger vil have stor glæde af i det
daglige.

Udfoldelsesmulighederne er store. De
unge bestemmer næsten selv hvad de
vil lave af idræt.
Natsjov har i år været heldig at få en
sponsor.
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Holdet bag NATSJOV
har fået tildelt Nordea og Roskilde
Avis´s Idrætspris på 4.000 kr. hvilket
skete ved et lille arrangement den 15.
marts her i Cafeteriet.
Stort tillykke til Jacob Stephansen,
Brian Høibjerg og Kenneth Sørensen
I vinterferien har der også været
aktivitet i hallen. ”SJOV for FODBOLD” i
samarbejde med Roskilde kommune.

Hjemmesiden
Viby Idrætsforenings hjemmeside er
under modernisering. Det har været
længe under vejs, men da tingene sker
ved frivillig arbejdskraft har det ikke
kunnet gøres hurtigere, men der er
flere afdelinger, der har været meget
utålmodige.
Nu sker der noget.

Det er noget som Hans Henning Larsen
har været primus motor iDer blev i ugens 5 dage spillet fodbold
og der var omkring 25 unge hver dag.
Disse aktiviteter i ferierne har vi ønsket
at fortsætte og derfor er der i
samarbejde med SSP,
ungdomsklubben, ungdomsskolen,
Dåstrup Fritidsklub, Viby hallen og Viby
Idræts Forening udarbejdet et program
for uge 30 og 31.
Alle børn området mellem 9 og 17 år
kan deltage. Der vil være forskellige
aktiviteter hver dag fra kl. 12- 15, men
om onsdagen, vil der være en større
aktivitet ud af huset, hvortil der skal
betales et beskedent beløb

Roskilde Idræts union
Viby idrætsforening er medlem af
Roskilde Idrætsunion og her er Hans
Brandenborg pt. næstformand.
Det kan dog være svært for
medlemmerne af Viby Idrætsforening,
at se hvad det fælles talerør kan gøre
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for medlemmerne i Viby
Idrætsforening.
Der er meget stor forskellighed på de
100 foreninger og ca. 33.000
medlemmer.
Viby Idrætsforeninger ønsker, at RIU
kunne gøre noget mere for
foreningerne, således at de kan blive
aflastet for de mange administrative
byrder, der årligt bliver pålagt af
myndighederne.
Vi oplever, at det er svært at få
bestyrelserne fyldt ud, og få
kvalificerede folk på centrale poster,
som kasserer.
De eventuelle ledere/ trænere bliver
afskrækket af det megen papirarbejde,
korrespondance og møder samt et
samarbejde med myndighederne
afføder.

Erfa gruppen
Der er et rigtig godt samarbejde
mellem Tune, Borup, Vindinge, Osted,
Kirke Hyllinge Idrætsforeninger og det
er fortsat gennem 2009.
Der er altid flere ideer og gode
erfaringer, som kan bruge på
hjemmefronten, ligesom vi altid kan
hente inspiration hos hinanden
Vi har ca. 3-4 møde om året, som går
på skift mellem foreningerne.
Gruppen bliver her i 2010 udvidet med
Gadstrup Idrætsforening.

Idrætsfesten
som holdes for børn og voksne først i
februar er noget som RIU, Roskilde
kommune og Roskilde hallen står bag.
Det er et meget flot arrangement som
Viby Idrætsforening de sidste 3 år har
deltaget i.
I år havde Håndboldafdelingen indstillet
Anders Pedersen til Kommunens
Idrætspris, og den blev uddelt ved
Idrætsfesten.
Roskilde Kommunes Idrætspris er en
personpris på 5.000, kr.
Vi ønsker Anders Pedersen hjertelig
tillykke.

Viby Hallen fylder 20 år den 23. Maj
2010
Og i den forbindelse har vi besluttet, at
det første spadestik skal fejres med en
lille sammenkomst.
Vi vil invitere alle dem som var med til
at tage initiativet til, at der skulle
bygges to haller.
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Brugerrådet
Da hallen blev overtaget af kommunen,
blev der nedsat et brugerråd, hvor de
idrætsgrene som bruger hallen er
repræsenteret, ligesom halinspektøren.
Vi tager os af halefordelingen, brugen
af hallen generelt, og det er til
brugerrådet afdelingerne kan henvende
sig hvis de har ting som kræver en
politisk behandling.
Her i påsken fik vi opsat en halvæg til
deling af hal 2, således at vi kan
udnytte hallen bedre med flere
aktiviteter.

Fælles brochure
Viby Idrætsforening har besluttet, at vi
i år vil udsende et nyt aktivitets katalog
på gaden, så borgerne i den sydlige del
af Roskilde kommune kan se, hvad der
sker i Viby Idrætsforening, og hvad vi
kan tilbyde medlemmerne, men også
”nye og gamle borger ”.
Alle Viby Idrætsforenings 7 afdelinger
har skrevet et indlæg om deres egen
afdeling.

I sommerferien vil der blive opsat
skabe i depotrummet, således at alle
afdelinger der har ønsket det får skabe
til deres rekvisitter.

Vi håber naturligvis, det vil give flere
medlemmer til afdelingerne, men også
det vil inspirerer nye tilflyttere til, at
blive medlem af en af afdelingerne.

Der er også blevet opsat
videoovervågning, som forhåbentligt
kan medvirke til, at det hærværk der er
både ude og inde kan stoppe.

Etik
Viby Idrætsforening (VIF) vil med de
etiske retningslinjer der er under
udarbejdelse beskrive, hvad man skal
efterleve når man er samarbejdspartner” i VIF.

Det er utroligt ærgerligt, at man ikke
har respekt for andres værdier uden at
det skal ødelægges. Det koster rigtig
mange penge, som hallens budget skal
bekoste og derfor går det ud over
mange af de andre ting, som vi gerne
vil have repareret og udskiftet.

Når vi ønsker, etiske regler indført i
Viby Idrætsforening, skal det ses
derhen, at der kommer flere og flere
opgaver til som både trænere/ ledere
og de aktive skal efterleve for at der
kan opnås tilskud fra det offentlige og
for ikke at komme i konflikt med loven
bl.a. skal der indhentes børneattester
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på alle ledere og trænere der arbejder
med børn og unge under 15 år.
Efter en ny bekendtgørelse som trådte i
kraft her den1. marts 2010. Der skal
ikke indhentes nye børneattester hvis
vedkommende overgår til anden
ansættelse eller beskæftigelse indenfor
samme forening.
Det samme gælder, hvis personen
enten genansættes eller
genbeskæftiges, når afbrydelsen af
tilknytningen til foreningen beror på
naturlige pauser, herunder overgang fra
én sæson til en anden.

Walk and talk ” Projekt sund by”
løber af stablen den 24. april
Gennem hele dagen vil der være
aktiviteter I Viby med fokus på det, at
få et sundere liv.
Der er flere afdelinger der er med i
arrangementet, for at vise hvad det er
Viby Idrætsforening kan tilbyde byens
borgere.
For at skabe opmærksomhed om hele
projektet kommer der flere kendte
idræts kendisser.

Jule og fastelavnsfest
er blevet årlig tilbagevendende
begivenheder, som tiltrækker mange
børn og forældre og andre
interesserede.
På nuværende er det kun tre personer,
som trækker det store læs at få tingene
til at fungere.

Det er vores alles håb, at byen må
summe af liv hele dagen
På gensyn!
Resultatet i Cafeteriet

Jeg vil opfordre nogle af
forældrekredsen til at være aktiv i et
lille udvalg, så vi ikke slider den
nuværende gruppe op.

Cafeteriet er omdrejningspunktet for en
forening og derfor er det et gode at
Viby Idrætsforening har et cafeteria der
er bemandet..
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Derfor er det yderst vigtigt at alle
afdelinger bidrager med frivilligt
arbejdskraft. Det er de afdelinger der
yder en indsats der får del af
overskuddet.
Uden de frivillige hænder ingen
cafeteria. Det er jo også her at det
sociale samvær udvikles.
Cafeteriet har også i år givet et pænt
overskud
Tak til alle der har bidraget hertil og tak
til Edith for indsatsen i årets løb

Udnævnelse af et nyt æresmedlemI
forbindelse med Idrætsforeningens 100
års jubilæum udnævnte vi et nyt
æresmedlem, det blev Richard Hansen,
som har været formand for VSA i
gennem rigtig mange år.
Vi ønsker endnu engang tillykke, og tak
for arbejdet gennem årene.

Pokaler og medaljer
Der er mange af afdelingerne, der i
årets løb er kommet hjem med
medaljer og pokaler i stor stil.

Richard vil ligesom de øvrige
æresmedlemmer få sit billede ophængt
her i lokalet, og som et synlig bevis på
værdigheden modtog han et diplom ved
receptionen den 23. sept. 2009

Det er, en meget stor erkendtlighed til
holdene og idrætsudøverne.
Vi vil gerne ønske alle et stort tillykke.
Det giver blod på tanden til noget
mere.

12

Afslutning
Her til sidst skal der også i år lyde en
stor tak til alle foreningens frivillige
ledere, trænere/ instruktører og
forældre for et godt stykke socialt
arbejde.
Uden jer var Viby Idrætsforening
ingenting.
Tak til alle medlemmer der har valgt
VIF til at være jeres forening.

Vi har dog gennemført en række nye
ting, og håber der kommer til at ske
mere i 2010/2011.
Tak for ordet.
Inga Skjærris
Den 15. marts 2010

Vi ville gerne, at der kunne tilbydes
flere og bedre faciliteter, men med det
arbejder der bliver gjort har i været
med til at sætte VIBY på landkortet.
Tak til alle vores samarbejdspartnere,
Roskilde Idræts Union kommunens
politikere, og de medarbejdere i
forvaltningerne som vi har berøring
med.
Tak også til foreningens sponsorer,
mange af vores hold har i år kunne løbe
på banen iført nye spilledragter og
træningsdragter med logo, det giver
korpsånd og det ser godt ud.
Så husk at støtte virksomhederne så de
kan støtte os!
Også til pressen skal lyde en tak for
velvillig behandling og positiv omtale,
det hjælper.
Sidst men ikke mindst tak til mine
bestyrelseskollegaer til halinspektøren
Lasse Bernth til Edith Jensen og til Orla
Johannesen for et fint samarbejde og
modspil i årets løb.
Vi har ikke helt nået alt det, vi gerne
ville, blandt andet på grund af
begrænset tid.

13

