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VIBY IDRÆTSFORENING

Referat repræsentantskabsmøde 28/4 2008

Følgende deltog i mødet:
Som gæster: Landbetjent August Peterson, æresmedlem Annelise Niklasson, æresmedlem Arne
Christiansen, Idrætskonsulent Pernille Hasløv, Roskilde Kommune, Ove Pedersen fra Roskilde
Idrætsunion.
Foreningens revisorer: Helle Sømosegård og John Block
Forretningsudvalget: Inga Skjærris, Hans Brandenborg, Michael Andersen, Birthe K. Jacobsen.
Fodbold: Thomas Kastrup, Hans Henning Larsen, Edith Jensen
Badminton: Lars B. Petersen
Håndbold: Jørgen Busch, Henriette Erichsen, Anders Pedersen, Susanne A. Kjeldsen
Gymnastik: Henrik Jelstad, Jeanette Fraling, Hanne Olsen, Hanne Petersen
Jujitsu: Ole Larsen, Michael Andersen, Ivan Mott, Tobias Bendorff
Løb: Lisbeth Nielsen
Petanque: Ole Rasmussen, Anny Nielsen, Minna Rasmussen
Efter en kort velkomst fra Inga Skjærris startede aftenen med uddeling af 3 priser for 2007 – alle
efter indstilling fra fodboldafdelingen,
Årets idrætsudøver ”Viby Lavpris”-prisen 2007: Gine Kawauchi (14 år)
Prisen, der blev overrakt af Hans Olesen, ”Viby Lavpris” blev givet med følgende begrundelse:
Sjældent har Viby IF Fodbold mødt en fodboldspiller med så stort et engagement. Gine yder altid
100% indsats både til kamp og træning og er en af de første der melder sig, hvis der skal gives en
ekstra hånd. Gine giver gerne sin konstruktiv kritik videre og er nu også blevet holdets anfører i
sæsonen 2008. Gine er en person, der kan ”give både på og uden for banen” og kan være med til
at få flere piger til klubben.
Årets VSA-pris 2007: Mark Nielsen (14 år)
Prisen, der blev overrakt af Arne Christiansen, blev givet med følgende begrundelse:
Mark er af en helt speciel støbning – en rigtig team-player, der har spillet fodbold siden han var 6
år. Har spillemæssigt vekslet mellem forsvar og mål. Mark er altid positiv og i godt humør – og har
taget dommerkort til 7-mandshold. Mark er meget vellidt blandt trænerne for de yngste årgange for
hans måde at håndtere spillerne på. Han giver altid gerne en hånd med – og har netop tilbudt sig
som hjælpetræder for de yngste årgange.
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Årets træner/leder-pris 2007: Dan Olesen.
Prisen, der blev overrakt af Inga Skjærris, blev givet med følgende begrundelse:
Dan har været foregangsmand for arbejdet med at holde på de ældste årgange i klubben – specielt
med fokus på de største drenge-årgange 92/93 og de største pige-årgange 93/95.
Dan har taget initiativ til ”sociale arrangementer”, hvor man hygger sig på forskellig måde på tværs
af holdene – f.eks. med en bowlingtur, som tilskuer ved fodboldkampe, fællesspisning i cafeteriet
hos Edith. Som Dan siger: ”det er kun fantasien, der sætter begrænsningerne”.
Dan har taget dommerkort til 11-mandshold og hjælper gerne med at passe dommerbord m.m.
Dans aktivitetsniveau har været usædvanligt højt i 207 til stor gælde for klubbens drenge og piger.
Efter overrækkelse af pokaler, blomster m.m. og fotografering fortsatte aftenen i henhold til den
udsendte dagsorden.
Inga Skjærris bød velkommen til de fremmødte – med en særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer, sponsorer, Idrætsunionens formand, konsulent Pernille Hasløv, landbetjent August
Peterson og pressen.
Herefter udtalte Inga mindeord for den mangeårige, tidligere gymnastikleder Inger Drustrup, der
døde den 27.november 2007 og forsamlingen holdt 1 minuts stilhed.
1. Valg af dirigent:
Efter forslag fra Hovedbestyrelsen blev Arne Christiansen foreslået – og valgt – som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede med henvisning til foreningens vedtægter, at indkaldelse til repræsentantskab skal ske med mindst 2 ugers varsel. Da der var annonceret i Heden
den 2/4, konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet – og konstaterede ved opråb, hvilke repræsentanter der var til stede.
2. Formanden aflægger beretning:
Formandens skriftlige beretning om 2007 indgår som en integreret del af årsrapport 2007.
Formanden koncentrerede sig i den mundtlige beretning om det fremadrettede – og sagde bl.a.:
Idrætsforeningens arbejde med børn og unge er et kapitel for sig – men foreningsidrætten er under
pres i disse år. Foreningsidrætten står stærkt i forhold til børne- og ungdomsarbejdet – men mere
svagt i forhold til idræt for voksne, hvor der er konkurrence fra diverse fitness-centre. De unge er
svære at fastholde i teenageårene.
Foreningen skal forny sig med hensyntagen til folks behov, men vi skal samtidig holde fast i, hvem
vi selv er. Udfordringen for VIF er at fastholde og rekruttere ungdomsmedlemmer mellem 12 og 25
år. Men hvordan gør vi det ?
I de kommende år vil idrætten komme i berøring med tiltag vedrørende sundhed, forebyggelse og
integration. VIF ønsker gerne dialog med politikerne herom – men det er vigtigt at huske på, at der
er grænser for hvor meget der kan trækkes på de frivillige kræfter.
Formanden omtalte det nye initiativ ”Nat Sjov”, der med succes har været afholdt som et tilbud til
alle unge en fredag aften. Projektet har foreningen lavet i samarbejde med hallen, ungdomsskolen,
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ungdomsklubben og SSP. Deltagelse er gratis – og foreningen har søgt penge flere steder til
indkøb af diverse effekter, der kan bruges ved utraditionelle aktiviteter i hallen.
Muligheden for at bordtennis bliver en fremtidig aktivitet overvejes.
VIF har store pladsproblemer og ser frem til at få ombygget og renoveret det nuværende cafeteria
og få etableret Værestedet i foyeren. Det er vigtigt med at sted, hvor man kan samles og ”tage en
tredje halvleg”.
Det er forretningsudvalgets håb, at afdelingerne fortsat bakker op om den aftale man har sagt ja til
og tager sin andel af vagterne i cafeteriet. Formanden understregede, at salg der foregår på banearealerne, skal ske gennem cafeteriet, der har ansvaret for hygiejnen. Endvidere er det et håb, at
der kommer endnu mere fokus på sundhed og grønt i cafeteriet, selvom det er svært.
Fremtidige aktiviteter:
VIF fylder om kort tid 100 år – og det må være på sin plads at få drøftet foreningens værdigrundlag. Derfor afholdes der efter sommerferien en temadag, hvor det skal drøfte og revurdere foreningens værdigrundlag.
VIF står for afvikling af Høstfestballet i Dåstruphallen den 30/8 2008. Overskud fra festen til VIF*s
jubilæumsarrangement.
Afslutningsvis rettede formanden en tak til:









Foreningens frivillige ledere / trænere samt forældre og andre, der yder en indsats for VIF
Foreningens sponsorer
Roskilde Idræts Union
Lions
VSA Viby Støtte og aktivitetsfond
Politikerne i Roskilde Kommune
Administrationen i fritidsforvaltningen
Pressen

Endvidere en tak til kolleger i bestyrelsen – og en understregning af at VIF må stå sammen og
trække på samme hammel for at gøre foreningen stærk.
Efter beretningen blev det spurgt, om der er taget tiltag til at få en fælles kasserer i VIF. ?
Inga oplyste, at det har været drøftet i Hovedbestyrelsen efter oplæg fra Forretningsudvalget.
Beslutning herom kræver, at alle afdelinger bakker op. Hvis en fælles kasserer vælges, er
afdelingerne fælles om at betale denne.
Det blev fra en tilstedeværende fremført, at det er en god idé, hvis det bliver et problem med en
kasserer i hver afdeling. Men man bør ikke fratage frivillige medlemmer et hverv, der gerne vil
påtage sig.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.
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3. Formændene for idrætsafdelingerne aflægger beretning
Badminton v/Lars:
Mangler personer til bestyrelsen – bl.a. ungdomsformand og motionistformand. Kassererposten
bliver et problem. Nuværende bestyrelse har været med i mange år. Har ca. 250 medlemmer med
et mindre frafald på ungdomssiden. Afdelingen har været vært for 3 DGI-stævner med deltagelse
af 80-100 ungdomsspillere. Roskilde Kommunes opkrævning af halleje medfører en merudgift på
ca. 15 kr. Har nogenlunde styr på trænersituationen.
Nogle ungdomsspillere deltager i en del stævner, Andre er tilfredse med blot at deltage i træning.
U-15 og U-13 hold har deltaget i landsmesterskaber. Har opnået 2 mesterskaber i A-rækken. Ruth
har ældrebadminton, hvor der stadig er få ledige pladser.
Fodbold v/Thomas:
I juni var der hjemmebanedag i dårligt vejr – men med god stemning. 100 deltog i aftenfest. Sponsorbidrag fra Superbest hjalp på økonomien. Ser frem til at udvikle samarbejdet med Herfølge.
Sponsorudvalget har skaffet mange penge. Trænerne har fået nye dragter. 300 medlemmer incl.
voksne – men mange piger i de yngste årgange og mange små drenge. Overvejer at investere i en
pølsevogn eller salgsbod udendørs ved banerne.
Er meget glade for at Edith fik årets idrætspris i Roskilde Kommune – endnu en gang tillykke !
Hvad angår fremtiden er følgende spørgsmål relevante for afdelingen
:
 Virker samarbejder med Herfølge ?
 Kan vi fortsat skaffe trænere ?
 Har vi kræfter til at indgå endnu mere i VIF’2 ”paraply” ?
Gymnastik v/Henrik:
2007 var en stille og rolig sæson med fast stab af dygtige instruktører – desværre ingen instruktør
til aerobic. Som en nyhed i år var amerikansk sjipning ”ropeskipping”. En stor succes – og bl.a.
opvisning hos Aftenshowet på TV.
Juletræsfest med meget flot træ med lyskæder doneret/udlånt af Cityforeningen. Ca. 50 børn
deltog i opvisning i Roskildehallen. Afsluttende opvisning i Viby med deltagelse af hold ude fra og
med indvielse af ny fane. Inga Skjæris, Evan Lynnerup og Henrik Jelstad slog søm i.
Tak til Edith og Brian for arbejdet i hallen. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og instruktører.
Håndbold v/Jørgen
2007/08 blev en forrygende sæson men med en medlemsnedgang på ca. 20. Årsagen til frafaldet,
er at spillerne søger til større klubber. Deltog i turneringer, var vært for Eliteidræt. Har en stor flok
entusiastiske trænere. 25% af medlemmerne er Old Girls (3 hold)
Det er lykkedes at få styr på økonomien. Har forøget formuen med ca. 100.000 kr. Det er nødvendigt at betale for dygtige trænere. Håber på også fremover at kunne få forskellige bidrag ved arbejde i årets løb. Har tilmeldt sig diverse turneringer i 2008.
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Afdelingen har en fuldstændig bestyrelse, men mangler en formand. Der holdes ekstraordinær
generalforsamling vedr. valg af formand. Alternativ: At nedlægge afdelingen.
Jujitsu v/ Ole
Foreningen har 30 medlemmer, heraf 16 børn. Har deltaget i arbejdet med juletræsfesten og
fastelavnsfest. Har været på tur til La Landia. Afholdt julestue for børn med deltagelse af forældre
og bedsteforældre. Der har været afholdt graduering af børn.
Løbeklubben v/Lisbeth
Tak for støtten – også økonomisk – til opstart af den nye forening i oktober. Har ca. 80 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter har brugt en del tid på at drøfte, hvad man
ønsker med foreningen, markedsføring, hjemmeside m.m. Der er et meget forskelligt ambitionsniveau. Foreningen har deltaget i forskellige løb også i andre klubber. Alle kræfter lægges p.t. i
træning for begyndere.
Petangue v/Ole
Ca. 45 mere eller mindre aktive medlemmer samt 1 passivt medlem. I 2007 var 2 hold med i
kvartetten. 1 hold kom i mellemrunden. I år er 3 hold tilmeldt. Klubmesterskaberne gik godt.
Fastelavnsturnering, Sankt Hans aften med grill, små turneringer i omegnsklubberne og med
kommunalbestyrelsen er hyggelige aktiviteter. 28/5 holdes kvalifikationsturnering til finale i
ældrepetanque med finalekampe i Tivoli.
Gennemførte et kursus i førstehjælp med fokus på hjertestop. Udover petanque-folk deltog 1 fra
håndbold. Petanque står for udlejning af flagstænger, som der ikke er stor søgning til.
Pænt overskud fra arbejdet i cafeteriet – tak til de der bruger tid der. Klubbladet blevet erstattet af
medlemsinfo.

4. Hovedkassereren forelægger den reviderede årsrapport for Viby Idrætsforening
Indledningsvis blev årsregnskab 2007 for Vibyhallens Cafeteria uddelt og gennemgået af John
Block.
I sin egenskab af revisor i Hovedbestyrelsen roste John de enkelte afdelingers kasserere. Alt har
været helt i orden. Det er vigtigt at huske på,, at det er et stort arbejde at fungere som kasserer.
Det er ikke ”et venstrehåndsarbejde”.
Foreningens hovedkasserer Michael Andersen gennemgik kort det før mødet udsendte og
reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
I tilknytning til tidligere bemærkninger om, hvorvidt foreningen skal have en fælles kasserer
understregede Michael, at der er både fordele og ulemper herved – men at det er meget vigtigt at
den / de, der påtager sig kassererjobbet, kender de nye momsregler.
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5. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet forslag om ændringer af foreningens vedtægter.
Dirigenten oplyste, at vedtægtsændringer i h.t. foreningens vedtægter kræver at 75% af de
stemmeberettigede deltager i mødet. Ifølge dirigentens beregning er kun 66,67% til stede.
Iflg. Inga er der hovedsagelig tale om teknisk justering af nuværende eksemplar af vedtægterne –
bla. Tilretning som følge af at vi nu hører under Roskilde Kommune.
Inga ønsker repræsentantskabets godkendelse af etablering af forretningsudvalg, der ikke fremgår
af vedtægterne. Det blev hertil bemærket, at et FU har været en del af tidligere vedtægter – men at
bestemmelsen på et eller andet tidspunkt er fjernet, da man ikke valgte et forretningsudvalg.
Hertil bemærkede dirigenten, at dette IKKE er en teknisk justering og derfor ikke kan besluttes på
dette møde, hvor kun redaktionelle ændringer kan ændres.
Beslutning:


Hovedbestyrelsen kan fortsat arbejde med et forretningsudvalg i henhold til bemyndigelse.
Hovedbestyrelse / forretningsudvalg gennemarbejder vedtægterne og med henblik på at
behandle ændringsforslag på repræsentantskabsmødet i 2009.

6. Valg af hovedkasserer (i ulige år)
Michael oplyste, at han ønsker at blive frigjort for posten, der tager meget tid. Der var ingen klar til
at overtage hvervet - og da kassereren iflg. vedtægterne er på valg i ulige år, konkluderede dirigenten, at valg ikke kan ske, hvorfor Michael må fortsætte.
Michael accepterede dette, dog således at der arbejdes for at finde en afløser.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
John Block blev genvalgt som revisor for 2 år.
Rita Block blev genvalgt som revisorsuppleant.
8. Øvrige valg, jfr. vedtægternes § 21.
Ikke relevant
9. Eventuelt
Inga orienterede om i gang værende proces vedrørende om- og tilbygning. Planen har været
drøftet i alle afdelinger og skitsen færdiggøres hos arkitektfirma.
Ove Pedersen fra Roskilde Idrætsunion konstaterede, at det er et spændende projekt, som der
er lagt meget arbejde og ihærdighed i. Understregede, at man dog må forvente, at det skal gennemføres i etaper.
Pernille Hasløv bemærkede, at der i forhold til faciliteterne på landsplan mangler rigtig mange
faciliteter i Roskilde Kommune. Rent faktisk har den gamle Ramsø Kommune de bedste faciliteter i
forhold til antallet af indbyggere.
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Gjorde opmærksom på, at hun altid står til rådighed med bistand til forskellige opgaver, hvis der er
behov for det.
Inga understregede, at projektet er udarbejdet med henblik på, at der fra kommunens side satses
på stor forøgelse af indbyggerantallet i denne del af kommunen.
Arne og Inga orienterede om igangværende arbejde / planer vedrørende VIF’s 100 års jubilæum.
Henviste til løbende orientering fra udvalget.
Det blev oplyst, at håndbold har påtaget sig hvervet som parkeringsvagt på Roskilde Festival.
Andre afdelingers medlemmer er velkomne til at deltage.
Herefter afrundede Inga mødet med at takke:


Edith for det store arbejde og de mange forbedringer, der er sket i cafeteriet. Det er ikke
nemt at ændre folks spisevaner.



Birthe for at have påtaget sig hvervet som sekretær i 2007.



Michael for ihærdigheden ikke blot som hovedkasserer men også med stor indsats på
mange andre områder til gavn for foreningen. Forstår godt, at du ønsker mere tid til familien
– og hvis der kommer en afløser vil vi respektere det .
Arne for god mødeledelse.



Referent:
Birthe Kjerulff Jacobsen

