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Viby Idrætsforening

Dagorden til repræsentantskabsmødet
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Formændene for idrætsafdelingerne aflægger beretning
Hovedkassereren forlægger den reviderede årsrapport for Viby Idrætsforening
Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer(ved Gert Thomsen)
6. Valg af hovedkasserer(i ulige år)
7. Valg af 2 revisor samt 1 revisorsuppleant
på valg er John Block og Helle Sømosegaard (1‐2 år)
og Rita Block som suppleant

8. Øvrige valg jf. & 21 (ikke relevant)

9. Eventuelt

Før repræsentantskabsmødet bliver der uddelt idrætspriser.

Årets idrætsudøver
Årets VSA pris
Årets træner/ leder pris
Tuborg Fonden vil overrække os 25.000 kr. til køb af fladskærm, DVD afspiller m.m. og
fortælle lidt om hvad vi kan bruge Tuborg Fonden til.
Det bliver Peter Moe Rasmussen der repræsenterer fonden
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Referat:
Følgende deltog:
Gæster og æresmedlemmer
John Niklasson, Hans Henning Larsen, Annelise Niklasson,
Gert Thomsen, Peter Moe Rasmussen Tuborg Fonden
Foreningens Revisor
John Bloch og Helle Sømosegård
Forretningsudvalget:
Inga Skjærris, Hans Brandenborg, Michael Andersen
Badminton:
Lars Pedersen
Fodbold:
Michael Borvang, Hans Henning Larsen, Edith Jensen, Jens Olsen,
Pernille Hershøj.
Håndbold:
Susanne Kjeldsen, Mona Mortensen, Henriette Eriksen, Anders
Pedersen
Gymnastik:
Henrik Jelstad, Jeanette Fraling, Hanne Olsen
Jujitsu:
Michael Andersen, Rene` Hemmingsen
Løb:
Lisbeth Nielsen, Søren Andersen
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Petanque: Ole Rasmussen, Annelise Niklasson, Kirsten Rasmussen
Formanden bød alle deltagerne velkommen og derefter gik man over til at
uddele foreningens idrætspriser til de idrætsudøvere der igennem året har gjort
en forskel

Efter prisoverrækkelsen fik Peter Moe Rasmussen Tuborg Fonden ordet for at
overrække Viby Idrætsforening 25.000 kr. til indkøb af forskelligt IT udstyr til
foreningen.
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Årets Træner/leder pris 2008.
Gymnastikafdelingens Indstilling til træner/leder prisen
2008

Kandidat: Anne Gram
Hvorfor:
Anne har gennem de sidste 3 år forvandlet en flok glade og livlige
drenge til smidige, veltrænede og atletiske gymnaster.
Hun har på mirakuløs vis fået en flok børn uden de store relationer til
gymnastik- til at fremstå som om de aldrig havde foretaget sig andet
i hele deres liv.
Anne formår på en myndig og bestemt, men også meget kærlig og
munter facon, at formidle et budskab indeholdende det, der er hele
essensen i gymnastikken og det at bevæge sig. Anne har med sin
store erfaring inden for den idrætslige verden, formået det som kun
få kan - hun har undervist i grundlæggende gymnastik på en
spændende og sjov måde, der i den grad har fanget og fastholdt
denne gruppe drenge - selvom der er rigtig mange andre tilbud at
vælge imellem. Derfor indstiller vi Anne Gram til at modtage denne
idrætslige anerkendelse, for hendes fantastiske arbejde, med disse
dejlige unge drenge.
VIF Gymnastik
v/ Henrik Jelstad

4

Årets VSA prisen 2008.
Håndbold afdelingens Indstilling til VSA Prisen (u25 år)
2008

Kandidat: Maria F. Pedersen
Hvorfor:
Maria er en meget social spiller, som har utrolig stor betydning for
vores hold. Hun er vellidt af alle på holdet og møder altid op med en
positiv indstilling. Marias altid positive humør har en dejlig
afsmittende effekt på hendes omgivelser.
Maria er meget opmærksom på at nye eller forholdsvis nye spillere
bliver hjulpet godt i gang. Hun har også en unik evne til at få sine
medspillere til at få en god oplevelse, både til træning og kamp.
Maria har også i flere år været en aktiv hjælpetræner på de mindste
hold i klubben. I år har hun dog ikke fundet tiden til at hjælpe her da
man i hendes alder tynges mere og mere af lektier mm. Men det er
klart for enhver der kender Maria, at hun en dag vender tilbage som
hjælpetræner eller måske endda som træner.
Maria er tillige en unik håndboldspiller, der med sit store talent giver
både spillere, modspillere og ikke mindst forældre, nogle gode
oplevelser til både træning og kamp.
Når der i kampe skal gives lidt ekstra er Maria altid den spiller der
går forrest og offerer sig, for lige at få et par mål mere i kassen.
Træner Torben Ryttergaard Formand Susanne A Kjeldsen

Godkendt af bestyrelsen den: 4. marts 2009

Med venlig hilsen Håndbold afdelingen
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Årets Idrætsudøver
” Viby Lavpris” prisen 2008.
Vi indstiller Anne´s ”SEJE DRENGE”, der på helt forunderlig vis, har
forvandlet sig til fremragende gymnaster, der med humør og gåpåmod
har betaget os i de sidste år, hvor de bare er blevet bedre og bedre.
Vi ser ved hver opvisning, frem til hvad de nu har lært og de har
ingenlunde på nogen måde skuffet os.
Ranke, smidige og atletiske uden nogen form for tøven, men med en
usvigelig autoritet, fremfører de hvert år en fantastisk opvisning, hvor de
viser alle de nye ting, de har lært igennem sæsonen.
Drengene har udviklet sig fra vilde/ forsigtige små børn til selvsikre og
stærke drenge, med en dejlig naturlig udstråling af autoritet, indre
balance, glæde og overskud.
Derfor indstiller vi disse drenge, til en samlet idrætslig anerkendelse af
deres store indsats og fantastiske fremskridt, fremtrænet igennem de
mange timer i gymnastiksalen til prisen som årets idrætsudøvere.
Viby IF Gymnastik
v/ Henrik Jelstad.
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NB: Drengene er i alderen 7‐9 år og der var 15 fra begyndelsen

Efter pokaloverrækkelsen, blomster, gaver og fotografering fortsatte aftenen i. h.t. dagsordenen for

Repræsentantskabsmødet:
Inga Skjærris bød velkommen til de fremmødte repræsentanter samt gæster og æresmedlemmer
1. Valg af dirigent:
Efter forslag fra hovedbestyrelsen blev John Niklasson foreslået og valgt
Dirigenten takkede for valget og konstaterede med henvisning til foreningens vedtægter at indkaldelsen til
repræsentantskabsmødet skal ske med mindst 2 ugers varsel. Da der var annonceret i Heden den 6. april og
tidligere den 11.febr. Var repræsentantskabsmødet lovligt indkaldt og varslet. Efter navneopråb kunne det
konstateres at repræsentantskabet var lovligt og beslutningsdygtig
2. Formanden aflægger beretning
Formandens skriftlige beretning om 2008 indgår ikke i år som en integreret den af årsrapporten, men er udsendt
særskilt7

I den mundtlige beretning omtalte formanden følgende:
Solen skinner og det er nærmest som en sommerdag, både blomster og træer er sprunget ud og over
vores idrætsanlæg vejer flagene. Der bliver gjort forårs rent fejet, revet og ryddet op uden for. Det er
dejligt at se.
Så nu er det blevet forår, men det ikke just det der får tankerne hen på et repræsentantskabsmøde.
Mange af landets idrætsforeninger holder her i april måned deres årlige repræsentantskabsmøder,
nogle hader disse møder og andre mener det er et sted hvor foreningen kan fremvise den
demokratiske proces i foreningen.
Min mundtlige beretning skal ses som et supplement til den skriftlige beretning, som der i forvejen er
udsendt. Så derfor har jeg ikke tænkt mig at begynde at læse den op, men jeg vil trække enkelte
områder frem, som er mere fremadrettet, da den skriftlige er mere historisk
Jeg vil omtale følgende:
Foreningens Jubilæum herunder de nu afholdte ungdomsfester og Play Back arrangementet
Cafeteriet ----- værestedet------ ombygningen----renovering
NAtsjov i Viby Sj Idrætscenter Hallen
Styrkelse af samarbejdet & værdigrundlag samt visionsarbejdet
Viby IF ´s aktiviteter er i en rigtig god udvikling, der er medlemsfremgang, men vi kan ikke rumme
alle de børn og unge der ønsker at dyrke anden aktivitet end dem som foreningen har på programmet.
Jeg kunne forestille mig at vi for at dokumenterer behovet for flere flader skal oprette ventelister.
Det har afdelingerne ikke gjort indtil nu, men vi har blot givet afslag, og sagt at vi kun kan tilbyde
dette eller hint og henvis til andre klubber.
Jeg ser det også som et stort problem at bl.a. Dåstruphallen og Peder Syv skolen har så mange
aflysninger. De idrætsudøver der betaler kontingent vil også gerne kunne udøve deres sport.
Vi kunne også godt tænke os at få lukket op i ferierne, men kun hvis der er og kan fremvises en
aktivitet.
Jubilæum:
Viby IF har i år eksisteret i 100 år
Viby IF har fødselsdag/ jubilæum
Denne mærkedag vil blive fejret med maner hele året igennem både på det sportslige og på det mere
underholdende og som så vil kulminere med receptionen den 23.sept og festen den 26. sept.
Hvor vi går ud fra at hele byen deltager, så vi kan få en rigtig flot markering af byens ”gamle”
Idrætsforening.
Der er rigtig mange frivillige ildsjæle som er i aktion, hvilket er en nødvendighed for at alle disse
tiltag kan bære igennem.
Som et led i de aktiviteter til jubilæet blev årets Play Back finale som skolerne i området har sammen
med Ungdomsskolen
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Afviklet i hallen, men rigtig stor succes. Det samme gjorde festen for juniorerne fra 4- 7 klasse den
3. april og så fra dem fra 7 kl. og op efter den 4. april.
Vi har efterfølgende fået en forespørgsel om Viby IF og hallen kunne være medvirkende i 2010 også.
Vi er positiv, men vi skal lige havde drøftet de mere praktiske ting, så det ikke komme i konflikt med
kampe.
Men det er rigtig godt, hvis vi her i Viby IF kan få flere arrangementer, som kan være med til at
understøtte foreningen og byen.
Cafeterieflytning / værested:
Vi ser meget frem til at få cafeteriet flyttet og få vores værested, som vi nu har arbejdet på de sidste
tre år, men som desværre efter Roskilde Kommunens budget 2009 vedtagelse måtte skubbes lidt.
Vi håber meget, at projektet kan komme i gang i 2010.
Vi mangler flere opholdsarealer
Vi mangler depotplads
Vi mangler flere flader til at dyrke små aktiviteter
Alle i foreningen ser frem til at planerne tager sin begyndelse, og at der bliver lavet en økonomisk
prioritering med årstal i kommunen for den videre udbygning.
Vi har også et stort behov for flere spilleflader, som tidligere sagt det være sig gulvplads, men også
boldbaner.
Der er en meget stor søgning af de yngre årgange, og det er et puslespil for afdelingen at få tingene
til at gå op.
Derfor vil et sådan løft af hele området give Viby IF og Viby et rigtig godt skub, så vi kan få gang i
de aktiviteter, som vi næsten dagligt blive spurgt om, her vil jeg nævne bl.a. Bordtennis, et
motionscenter, gulvareal til motion herunder ældregymnastik, I øjeblikket bruges cafeteriet til
ældregymnastik, og det er ikke i godt nok, ligesom motorik for dagplejebørn sker i hallen, hvor 1216 børn små børn ligger på et koldt hal gulv eller i foyen til hallen, det er heller ikke godt nok.
I vinter blev der spurgt om en skøjtebane ligesom den der var opstillet på Hestetorvet i Roskilde. Vi
vil til sæsonen ansøge kommunen om at få en bane herud.
Nu ved vi også godt at vi ikke får alt hvad man ønsker, men når man fra det offentlige gerne vil have
at borgerne dyrker motion, så skal der også være nogle faciliteter hvor aktiviteten kan udøves.
NatSjov:
Også i år har vi haft Natsjov en fredag aften i hver måned. Vi har det i samarbejde med
ungdomsskolen, ungdomsklubben samt SSP.
Her er det også frivillige hænder med Jacob Stephansen i spidsen der sørger for at det bliver afviklet
på en god måde.
Tak til alle der er hjælpere.
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Det er et rigtig godt tiltag, der er i gennemsnit 150 unge hver gang.
Jeg mener et sådan tiltag kan være med til at de unge har noget at tage sig til i nogle af de mange
fritimer de har op til en weekend
Vi oplever desværre at nogle af byens unge laver hærværk, indbrud og tyveri. Idrætten kan i sådanne
tilfælde spille en rolle. Idrætten kan ikke frelse verden, men vi kan gøre en kæmpe forskel i rigtig
mange menneskers liv.
Kan vi med aktiviteter som NATSJOV være med til blot at forhindre et ungt menneske i at komme i
noget uheldigt er det ganske godt. I idrætsforeningerne oplever børn og unge et socialt fællesskab,
som sammen med de åbenlyse sundhedsmæssige fordele rustes de unge bedre til voksen livet. Vi
skulle måske også gøre en indsats for at fortælle de unge hvad en plettet straffeattest betyder for
deres videre forløb i livet.
Derfor er det samarbejde vi har med SSP og den lokale landbetjent uvurderlig.
Samarbejde og forståelse af fællesskab og visioner.
Det er yderst uheldigt og ikke acceptabel når afdelinger ikke har respekt for de aftaler og
beslutninger der træffes i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. Har man ønsker, ideer og forslag
er og har det altid været god skik og kutyme at man drøftede tingene i de respektive organer.
Jeg vil gerne understrege, at jeg ser det som helt afgørende for Viby Idrætsforenings fremtid, at der
sker et samarbejde mellem os alle
Først på året satte vi en proces i gang med at afdelingernes bestyrelser skulle drøfte deres vision og
mission for deres aktivitet. Når det er færdigt, vil vi tage en fælles snak med alle og derefter drøfte
hele Viby IF`s vision og mission for fremtiden, nok ikke de næste 100 år, men de næste 5- 10 år.
Vi er 7 afdelinger, som skal stå sammen, hvis vi mener noget med at have en idrætsforening med den
struktur, som findes i Viby Idrætsforening.
Trækker vi på samme hammel, gør vi foreningen stærk – OG DET ER DER BRUG FOR. også her i
Jubilæumsåret.
Succes kriteriet stiger når man arbejder sammen, og der jo mange ting som vi ønsker der skal ske i
og omkring Viby Idrætsforening og anlæg/centeret.
Jeg vil slutte denne mundtlige del, og sende beretningerne til drøftelse bland repræsentanterne, men
forinden vil jeg sige
Tak til alle foreningens frivillige ledere / trænere samt forældrene og til alle dem, som yder en meget
stor indsats for Viby Idrætsforening herunder Cafeteriet, herunder Edith.
Tak til halinspektøren for samarbejdet
I de sammenhæng her er TAK kun et fattig ord.
Tak til alle vore sponsorer
Til Roskilde Idræts Union
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Lions
Til Kirkens Genbrug
VSA Viby Støtte og aktivitetsfond
Til politikerne i Roskilde kommune
Til administrationen i fritidsforvaltningen
Til alle vores samarbejdspartnere
Til pressen
Men mine bestyrelseskollegaer skal have en særlig tak for samarbejdet med og modspil.
Vi har i årets løb haft en del møder og store diskussioner, nogle mere udbytterige end andre.
Vi er forskellige, og sådan skal det være.
Det skulle gerne giver det bedste udbytte.
Inga Skjærris
Formand Viby Idrætsforening
Viby den 27. april 2009

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning. Det var der ikke og herefter blev
beretningerne godkendt.

Formændene for idrætsafdelingerne aflægger en kort beretning
Badminton/ Lars:
Viby Badmintonklub – Generalforsamling 2009
Referat

Vedr.: Generalforsamling d. 26. marts 2009
Referent: Lars Petersen
Tilstede: Fra bestyrelsen: Ulla Jørgensen, Mai-Britt Christensen samt Lars Petersen. Herudover 8
fremmødte.

Punkt Tekst/Emne
1) Valg af dirigent og referent
Finn blev foreslået af bestyrelsen, og herefter valgt som dirigent. Efter at have fået fremvist
eksemplar
af Dagbladet, hvori indkaldelsen til generalforsamlingen er foretaget, konstaterede dirigenten
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af generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formandens beretning
Formanden gav en opdatering af medlemssituationen, hvor vi i starten af sæsonen kunne konstatere
en ungdomsafdeling bestående af sparsomme 32 medlemmer. Antallet er dog hen over
året vokset til nu 44 medlemmer. Blandt de voksnes rækker er der også sket en støt stigning henover
året til nu omkring 200 motionister.
Ungdomsarbejdet har mest af alt i indeværende sæson været præget af ”lappeløsninger”, idet
klubben fortsat er uden en egentlig ungdomsformand. I praksis har det betydet en manglende
opfølgning på områder så som stævnetilmeldinger, stævnebetalinger, opfølgning i forhold til
trænere m.m. Blandt motionisterne fungerer det egentlig fint….der er rent faktisk en bane til
rådighed, hvis man har reserveret den, og holdtilmeldingerne er også foretaget på vanlig
vis….og det er måske en del af problemet, når det kommer til den manglende opbakning om
bestyrelsesarbejdet, og de mange små detaljer der skal klares i løbet af en sæson. Tingene ser ud
til at fungere, om end er der blevet færre hænder til at klare det praktiske.
Klubmesterskabet er afholdt, og igen i år bød dagen på mange spændende kampe, og ideen med
at blande ungdoms og motionist kampe giver en god stemning i hallen. En idé til næste år var
måske på forhånd at annoncere, at vi ved den afsluttende fællesspisning har allieret os med xx
forudbestilte kuverter fra kroen.
Hal-fordelings mødet er gennemført. VBK råder over samme tider som i indeværende sæson,
dog med en enkelt ændring på mandage i Viby Hallen, hvor VBK har fået ekstra tider.
Tilbagemeldingen
til kommunen foretages af servicelederen for Viby Hallen.
Som omtalt ovenfor er vi lidt presset på bestyrelsesfronten. For at rette op på dette har vi henover
året – svarende til tidligere – udarbejdet forskellige opslag til hallen, givet ungdomsspillerne
et lille ”skriv” med hjem til orientering, samt lavet et ”opråb” i Dagbladet. Senest har vi fået
flere positive tilkendegivelser, og forhåbentlig kan vi senere i aften etablere en arbejdsgruppe på
ungdomsfronten. Målet er at etablere en gruppe, som varetager de mangeartede arbejdsopgaver,
herunder stævnetilmeldinger, medlems registrering og opdatering, kontakt til trænere, træner
uddannelse, aktiviteter, holdturnering m.m.
Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen gennem flere år har været underbemandet, og aktuelt
mangles en formand for henholdsvis ungdom, senior og motionist.
Dagsordenen til aftens møde følger ikke vedtægterne, idet vi senere i aften skal vælge en ny
kasserer, idet Ulla, som allerede annonceret ved seneste generalforsamling, ønsker at stoppe.
Valg af formand foretages derfor først efter valget af kasserer er foretaget.
Der er grund til at takke Ulla for en i særklasse bemærkelsesværdig indsats for klubben, efter i
omtrent 25 år at have varetaget den krævende opgave som kasserer. Over så lang en periode har
der efterhånden været mange forskellige personer på formandsposten, og dermed givetvis også
skiftende forventninger. Ulla har levet op til dem alle, og spillere, og klubben som helhed, skylder
dig en stor tak!
Badminton 60+
(Ruth)
5. sæson med badminton for spillere på 60 år og opefter er ved af være forbi. I september begyndte
10 spillere, men vi er nu oppe på 12, med et par mere undervejs i næste sæson. Vi mødes
i Viby hallen på onsdage fra kl. 14 til ca. 15.30. Bagefter hygger vi os sammen over en kop kaffe
med brød. Vi skiftes til at stå for dette arrangement. Jeg håber, at vi kan beholde den samme
dag og tid i næste sæson, Vibyhallens skiftende inspektører har altid været meget positive over
for os, når vi er i hallen, men vi kan godt bruge er par spillere mere, så vi kan spille 4 doubler.
DGI har efterhånden fået mange klubber til at være med i dette. Vi i DGI´s Ældreudvalg gør en
hel del for, at udbrede det til helst alle klubber. Efterhånden som mange går på efterløn ved de
60 år og dermed får tid til at spille om dagen + i mange tilfælde stadig er friske, er det et godt
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tilbud til de unge – der er blevet ældre, at bibeholde glæden ved spillet.
Foruden spil i klubberne er der forskellige tilbud. Bl.a. inspirationsdage, (indtil nu 2 om året)
hvor man kan deltage og få ny inspiration og i nogle tilfælde kærkommen instruktion i forskellige
slag og spilteknik, da der er en del som aldrig har haft en ketsjer i hånden før. 2 gange om
året inviteres der til åbne turneringer, hvor man dyster i tre rækker. A-rækken for tidligere
turneringsspillere.
B-rækken for øvede motionister og endelig C-rækken der er for nybegyndere.
Torsdag den 12.3. holdt vi sæsonens sidste stævne i Vibyhallerne. Der var 160 deltagere fra 19
forskellige klubber. Der blev spillet 252 kampe. Det var en mægtig god dag.
Derudover bliver der afholdt turneringer, hvor der også kan tilmeldes i 3 rækker. Man spiller 2
holdkampe på samme dag. Derfor kan kampene afvikles over tre datoer.
Herefter konstaterede dirigenten at bestyrelsens beretning var godkendte.
3) Kasseren forelægger regnskab for det forløbne år til godkendelse
Til brug for punktet blev der på mødet udleveret kopi af underskrevet regnskab. Regnskabet var
underskrevet af revisoren med følgende påtegnelse:
”Resultatopgørelse og balance er kontrolleret til kontoudskrifter. Der er foretaget stikprøvevis
bilagskontrol. Kontingenterne er sandsynlighedsberegnet. Beholdningernes tilstedeværelse er
konstateret bortset fra kassebeholdning. I øvrigt intet at bemærke”
Ulla gennemgik årsregnskabet, og konstaterede at det realiserede resultat er på minus 4.748 kr.
Efter spredte kommentarer konstaterede dirigenten regnskabet for godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen fremlagde følgende indstilling til fastsættelse af kontingent
• Banelejen forbliver uændret
• Ungdomskontingent forbliver uændret på 400 kr.
• Stævnegebyr forbliver uændret på 50 kr.
• Motionist kontingent stiger med 100 kr.
Indstillingen er fra bestyrelsens side begrundet i omkostningerne til lokaleleje til Roskilde
kommune. Disse omkostninger forventes på årsbasis at andrage 15.000 kr. Ved seneste
generalforsamling
blev det besluttet at foretage enkelte justeringer, men disse dækker ikke de forøgede
omkostninger til kommunen.
Generalforsamlingen godkendte ikke stigningen i kontingentet for motionister på 100 kr. En
stigning på 50 kr i motionist kontingentet blev vedtaget.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag
Punktet bortfaldt idet ingen punkter er modtaget
6) Valg af kasserer
Ulla Jørgensen har allerede forrige år samt ved den seneste generalforsamling gjort det klart, at
hun ønskede at stoppe som kasserer.
Der var ingen blandt de fremmødte som ønskede at opstille som ny kasserer for klubben. Herefter
foreslog formanden sig selv som ny kasserer.
Dirigenten konstaterede at Lars Bårris Petersen er valgt som ny kasserer for VBK, og at han i
kraft heraf ikke længere er fungerende formand.
7) Valg af formand (lige år)
I medfør af punkt 6 skal der vælges ny formand. Der var ingen blandt de fremmødte som ønskede
at opstille som ny formand.
Dirigenten konstaterede herefter at VBK er uden fungerende formand, og at formandens beføjelser
i kraft heraf overgår til næstformanden.
8) Valg af næstformand
Mai-Britt Christensen genopstiller
Dirigenten konstaterede at Mai-Britt var genvalgt til posten som næstformand.
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9) Valg af medlemmer
• USU (lige år) – Ingen ønskede at opstille, hvorfor posten forbliver ubesat
• MSU (ulige år) – Punktet på igen i år idet posten fortsat er ubesat. Ingen ønskede at opstille,
hvorfor posten forbliver ubesat.
• Ungdomsudvalg – Under punkt 9) blev det vedtaget at der oprettes et ungdomsudvalg,
som skal varetage og koordinere de mangeartede opgaver på ungdomsfronten. Medlem
af udvalget er:
o Preben Clausen
o Charlotte Larsen
o Brian
o Lars Ringvad
Medlemmer af udvalget deltager skiftevis på bestyrelsesmøderne.
10) Valg til repræsentantskabsmødet
Mai-Britt og Lars blev valgt.
8) Eventuelt
Ingen punkter til dette punkt
Dirigenten takkede for god ro og orden, og konstaterede at generalforsamlingen var afsluttet.
Herefter bød klubben på ost og rødvin!
Således passeret.
Dato:
Lars Bårris Petersen Ulla Jørgensen Mai-Britt Christensen
Kløvervej 28 Drosselvej 4 Bodsbjerghaven 12
Ny kasserer og afgående Afgående kasserer Næstformand
formand
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Petanque afdelingen
Formandens beretning petanque 2009
Et år er gået, og vi har mistet nogle medlemmer mens andre er
kommet til.
Vi er nu 43 aktive og 3 passive medlemmer.
I årets løb har vi haft vores små turneringer, været med i kvartetten til andepetanque
i Himmelev, og der er også nogle der har været ude at prøve kræfter i andre
turneringer.
Klubmesterskaberne gik godt, med et stort fremmøde, en god
Tilrettelæggelse og en god afvikling, og megen hygge m.m.
I år har vi 3 hold med i kvartetten, hvor vi spiller mod andre foreninger, og så må vi
se hvad der kommer af interessante ting.
Vi var 28 medlemmer i Herlev hvor vi spillede minigolf med efterfølgende spisning og
denne tur gik overalt forventning, så måske kan den gentages.
Vores baner er ved at få belysning, med god hjælp fra Robotteknik
Henrik Jelstad som har sponsoreret lamperne.
Selve banerne trænger også hårdt til en renovering, som vi gerne skulle have lavet i
foråret / sommeren
Ole Rasmussen
Petanque.
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Formandens beretning - Viby lf Fodbold 2008
Generalforsamling onsdag den 18.marts 2OO9 kl19.00
Endnu et fint år er gået. Der er altid lidt minusser i bogen, men der skal ikke herske
nogen tvivl om at der er
langt flere plusser end minusser -- langt flere!
Vi har haft et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen og vi har igen i år skabt en
fantastisk god økonomi. Af
Rigtig mange forskellige grunde.
lkke mindst har vi fået en ny aftale med Midnight Spillehal hvor vi får midler via loven
om Spilleafgift m. v.
Det er blevet til mere end kr.80.000 sidste år. Der har b l.a.gjort a t vi i 2009 kan
give en gratis træningsdragt til alle vores ungdomsspiller
Vi har også præsteret at kunne forhøje vores midler til seniorafdelingen. Og vi har
sikret en flot trænerpakke med tøj til alle trænere og ledere.
Det har skabt pote alle steder Vi har endnu flere unge mennesker end nogen sinde
før.
Vi har en meget stor og velfungerende seniorafdeling der endda rykkede op med
begge hold i sommeren
2008. Vi har en stor og hårdtarbejdende træner/leder flok som deltager langt mere
aktivt end hvis man bare
kigger 2år tilbage Alt i alt har vi nået alle vores mål om at skabe flere penge og
forsøge at sikre at vores unge mennesker bliver og spiller bold i klubben - uanset
alder.
På minussiden har vi måtte sige farvel til de 2 ældste ungdomshold i klubben - på
både drenge og pigesiden mistede vi et hold. Vi føler vi gjorde hvad der var i vores
magt, og langt mere end vi tidligere har, kunne tilbyde de unge mennesker. Men vi
må erkende at succes raten på den front ikke har været stor nok, og dette er også en
af grundene til at vi begynder at reorganiserer vores klub. vi SKAL kunne holde fast i
disse unge mennesker Det er og bliver vores mål at de unge ikke skal rende rundt i
byen og lave ballade men
Snare bliver her og spille bold.
Projekt Netværksklubber kom i 2008 i gang under Herfølge Boldklub Det har været et
godt første år, hvor v i
Klart har været den drivende og mest aktive klubber af alle. Det lover godt for det
samarbejde Men det
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skal også pointeres at meningen med dette samarbejde er udelukkende en inspiration
for vores trænere og
ledere en mulighed for talentudvikling hvor vi ikke selv kan følge med samt en
mulighed for fællesskab
omkring fodbold; e n inspirator men ikke en drivkraft for vores klub. Drivkraften ligger
i VibyIF og vores
Egen klub!
Hele efteråret gik med fokus på at reorganisere vore klub En plan vi i januar 2009 har
fremlagt fore vores trænere og ledere. En plan som bestyrelsen har brugt rigtig
mange kræfter på. Vi vil gerne udvikle vores klub til andet end en traditionel
sportsklub hvor man risikerer at miste fokus. Vi vil allerhelst sikre at alle de gode
"fodbold nørder" vi har, fokuserer på den herlige leg med bolden som foregår på
banerne og ikke inde ved skrivebordet. Vores målsætning er at bruge hele 2009 på at
stable en ny organisation, værdi-sæt og regelsæt klar til affyring 1. januar 2010!
En mere fokuseret fodboldklub med flere aktører og med fokus på at sikre de bedste
tilbud til unge mennesker i Viby og Viby IF
Man kan ikke slutte en beretning for fodbold uden at sige tak til Edith og Hans
Henning. Det giver sig selv.
Vi er mange der yder mange timer for at få denne klub sat på skinner trænet hold
osv.
Men kommer nok til at bruge 5 -10 frivillige kræfter yderligere den dag vi ikke har
Hans Henning og Edith i
klubben
Jeg har en aftale om at de begge fortsætter de næste 75 år Tak for jeres indsats og
tak for jeres tålmodighed med os der kommer hernede en gang imellem.
Slutteligt er der bare at kigge frem ad og tage handskerne på til det kommende år.
Det bliver et hårdt år, hvor vi i bestyrelsen har lagt os selv et hårdt program foran oset program der vil bygge en helt ny og fokuseret klub- baseret på de gode gamle
dyder men med en base for at få endnu flere frivillige til at spille fodbold i Viby IF såvel trænere, leder som spillere.
Tak for et godt år 2008 og velkommen til et yderst spændende år 2009 - såvel på
som udenfor banerne.
Thomas Kastrup
Formand
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Generalforsamling Viby Jujitsu
tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19.00 hos Ole Larsen - Elisevej 2, Dåstrup

I overensstemmelse med vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:
1. Velkomst v/formanden (Ole Larsen)
♦

Velkommen!

2. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
♦

René blev valgt, da der kun var mødt bestyrelsesmedlemmer frem.

♦

Indkaldelsen kom desværre for sent ud. Der er i stedet blevet ringet rundt til
bestyrelsen og det er fortalt på træningen. Da ingen protesterede under
generalforsamlingen blev det besluttet at afholde generalforsamlingen.

3. Formandens årsberetning v/formanden (Ole Larsen)
♦

Julefrokost for de voksne hos Ole og juleafslutning for børneholdet hvor godt 50 børn
og forældre og bedsteforældre deltog. Fastelavnsfest var vi med til at arrangere. Hjalp
ved gymnastikopvisningen. Har fået 2 hjælpere på børneholdet. Ca. 20 på børne- og
14 på voksenholdet. Der er også i år blevet gradueret med stor succes – herunder en
person på 60 år der fik brunt bælte. Vi har deltaget i Natsjov. Har været med til
juletræsfest.

♦ Kassereren supplerede med at fremhæve at klubben også havde lagt 137 timer i
cafeteriaet og det gav klubben 5.800 kr.
♦ Beretningen blev herefter godkendt.
4. Godkendelse af regnskabet v/kassereren (Ivan Mott)
♦ Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 10.978,54 kr., en
egenkapital på 37.409,04 kr. og samlede aktiver på 37.409,05 kr. Der er normalt
overskud de år hvor vi ikke er på Lalandia (som i 2008) og underskud de år vi er på
Lalandia (som i 2007).
♦ Der har været flere indtægter i form af større tilskud fra kommunen og indtægter fra
Roskilde Festivalen. Der har været færre udgifter fordi vi ikke var på Lalandia i 2008
og pga. færre udgifter til trænere.
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♦ Michael foreslog igen, at alle skulle betale kontingent af hensyn til tilskuddet fra
kommunen. Til gengæld kan træner/ledere få telefongodtgørelse.
♦ Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag (p.t. ingen indkommet)
♦

Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg til bestyrelsen (3-5 medlemmer) samt valg af suppleanter hertil:
Kasserer (Ivan Mott) og et bestyrelsesmedlem (René Hemmingsen) er ikke på valg – se
dog nedenfor.
a. Formand
Ole Larsen blev valgt.
b. Kasserer ( Ivan Mott har haft posten i mange år og er villig til at afgive posten, hvis nogen vil
overtage den. Michael G. Andersen er villig til at overtage den) Hvis der vælges ny kasserer er det for 1
år.
♦ Michael G. Andersen blev valgt.
c. Sekretær (Michael G. Andersen genopstiller – men hvis Michael får kassererposten, bør en anden
have sekretærposten) – for 2 år.
♦ Ivan Mott blev valgt.
d. Bestyrelsesmedlem (Tobias Bendorff genopstiller) – for 2 år.
♦ Camilla Lauritzen blev valgt, da Tobias ikke mødte op.
e. Suppleant til bestyrelsen (Camilla Lauritzen genopstiller) – for 1 år
♦ Tobias Bendorff blev valgt som suppleant under forudsætning af, at han er villig til
det.
7. Valg til repræsentantskab samt suppleanter hertil (møde tirsdag (OBS i avisen og indkaldelsen stod
der torsdag) den 28. april 2009 kl. 19.00):
(Formand (Ole Larsen) og kasserer (p.t. Ivan Mott) er født medlemmer)
a. Medlem til repræsentantskabet (Michael G. Andersen genopstiller – hvis Michael
vælges til kasserer skal der vælges en anden repræsentant)
♦ René Hemmingsen
b. Suppleant til repræsentantskabet (Tobias Bendorff genopstiller)
♦ Camilla Lauritzen blev valgt, da Tobias ikke mødte op.
8. Eventuelt
♦

Ole nævnte at der fredag den 3. april er PlayBack i hallen. Ole opfordrede til, at så
mange som muligt mødte op og hjalp.
♦ Ole foreslog at bestyrelsen fik betalt billetter til festen den 26. september 2009. Dette
var der tilslutning til, idet trænerne og evt. ægtefæller dog også skal kunne komme
med.
♦ Ole nævnte høstfesten den 29. august 2009. Jujitsu skal holde en opvisning.
♦ René oplyste at turen til Lalandia afventede Helles ferieplan. Men der kommer en dato
senere men der satses på omkring weekenden den 1.-3. august 2009.
♦ Michael opfordrede til, at hjemmesiden blev brugt lidt mere.
Den 9. marts 2009 / Michael G. Andersen
René Hemmingsen (dirigent)
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Årsberetning for Viby IF Håndbold
sæson 2008-2009
Formandsposten
Som det nok er de flest bekendt har jeg nu haft min første periode som formand for
Viby Håndbold afdeling. Jeg syntes jeg er blevet modtaget pænt og syntes også at jeg
kan fornemme en mere positiv stemning i afdelingen. Jeg håber på at denne sæson
bliver lige så positiv om ikke mere – for uden sammenhold består vi ikke.
Min første udfordring blev at overtage 2 dame senior fra Gadstrup. Disse hold skulle vi
så have presset ind i vores allerede planlagte sæson. Dette lykkedes forholdsvis nemt
og til alles tilfredshed, så vi må sige opstarten var en succes.
Medlemmer
Antallet af medlemmer er i denne sæson 133 hvoraf de 109 er under 25 år. Hvilket er
en lille stigning.
Sponsorer
Det har ikke været nemt at få sponsorer i sæson 2008/2009 alle siger ”det er
finanskrisen” og takker nej. Men en enkelt er det dog blevet til og vi siger velkommen
og tak til RC. Køleteknik, der har sponseret spille tøj til vores drengehold. Birks El har
sponsoreret træningsdragter til U10 pigerne, Bygma har sponsoreret spillertøj til Dame
Senior’s førstehold og Lions har sponsoreret bussene der fragtede os til det årlige
Stævne i Nykøbing Falster.
Festival
Som vanen tro var vi også i 2008 på Roskilde Festival. Denne gang var vi dog blevet
tillagt 60 % flere vagter med meget kort varsel. Og da der ikke var lige så stort
fremmøde som tidligere var det kun med nød og næppe muligt at opfylde vores
oprindelige kontrakt på 100 mand. Økonomisk var der heller ikke så mange penge at
hente, da festivalen ikke blev udsolgt. Det blev til lidt over 30.000 hvorimod vi fik
60.000 året før.
Igen i år er vi på festivalen og jeg kan kun opfordre jer alle til at melde jer til en vagt,
da det giver mange nødvendige penge til håndbolden. Jeg vil her benytte lejligheden til
at takke Henriette vores festival koordinator for hendes store arbejde.
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Håndbold skole
I august måned (2008) havde vi vores sædvanlige håndboldskole, der var igen tilmeldt
en lidt over 50 spillere. Og som sædvanlig havde Birgitte vores håndboldskole
koordinator lavet et flot arbejde. Og endnu en gang må vi sige det var en succes.
Denne succes gentager vi i år i uge 27 hvor den endnu en gang vil være håndbold
skole i VIBY IF håndbold afdeling – holdet er allerede nu overbooket.
Kvalifikations stævne
23 og 24. August var der kvalifikationsstævne i Viby Hallen, der blev spillet rigtig
mange kampe. 3 af kampene blev spillet af vores eget pige hold, der formåede at
vinde 2 kampe. Puljen endte med 3 hold med max. point, så det samlede antal mål pr.
hold afgjorde at vi desværre ikke skulle spille mere. Der var en omsætning på små
10.000 kr. i cafeteriaet og kiosken for denne weekend.
Sydhavs Cup
Traditionen tro gik turen til Sydhavs Cup Fredag den 19. september drog ca. 60 spillere
og trænere til Nykøbing Falster for at spille en masse kampe. Denne tur var endnu en
succes for vi kom hjem med mange gode oplevelser og 2 flotte medaljer. U10 pigerne
fik kæmpet sig til en flot Guld medalje. U14 pigerne skulle forsvare deres guld fra
sidste år, men måtte se sig slået og ende på en 2 plads og derved kunne tage en sølv
medalje med hjem. Endnu en gang tillykke til begge hold og deres trænere. Lars vores
Cup koordinator skal også have en stor tak med på vejen..
Julestævne
Året 2008 blev afsluttet med vores faste julestævne, som var flot arrangeret af en lille
gruppe forældre. En rigtig sjov og hyggelig aften for spillere, trænere, forældre og
bestyrelse. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for forældrenes store indsats.
Håndbold
Håndboldmæssigt er det også gået fremragende. Vores U6 og U8 spillere har været det
meste af Sydsjælland rundt til deres stævner. Et enkelt stævne har vi, i denne sæson,
selv lagt hal til.
Vores U10 piger har vundet fleste af deres kampe, men kan desværre ikke gå videre
og blive mulige vindere, da de i denne sæson har spillet med ”ulovligt hold”
Vores U10 drenge har haft en kanon sæson med mange flotte resulter. De har ligeledes
deltaget i H2O cuppen og skal spille finale kampe den 4. april. Vi ønsker held og lykke.
Knap så godt er det gået vores U12 drenge, men det er da blevet til et par sejre og alt
i alt har de klaret sig godt, især når man tager i betragtning at der er mange helt nye
spillere på holdet.
U12 pigerne har vundet alle deres kampe og ligge ligeledes til at skulle spille finaler,
med senere mulighed for at spille Sjællands Mesterskaber. På dette hold har vi fået en
spiller udtaget til Jan Pytlicks Camp for at finde kommende landsholdsemner der er lidt
højre end gennemsnittet.

21

U14 pigerne har også haft en forrygende sæson og ligge også til at skulle spille finaler,
med senere mulighed for at spille Sjællands Mesterskaber. Pigerne deltog også i H2O
men gik desværre ikke videre.
Dame Senior holdene har også haft en ok sæson, dog har vi været nødt til at trække
det enen hold, da de har været plaget af mange skader. 1. holdet ligger til at skulle
rykke op i serie 1.
Old Girls spillerne går til spillet med lege så meget gejst som altid og det er blevet til
både sejre og nederlag, A holdet ligger lidt under midten i deres pulje og B ligger i
bunden. Der var også tilmeldt et hold i Old Girls Cuppen og det blev til 2 point, ikke
nok til at gå videre.
I februar arrangerede Roskilde Idræts Union årets Idrætsfest en fest hvor man endnu
en gang hædrer alle de aktive sportsudøvere for deres præstationer. I år havde man
som noget nyt arrangeret en børnefest som var for de 8-12 årige. I Viby håndbold
havde vi indstillet vores U10 piger, med den historie at de trods mange tidligere
nederlag har fortsat deres håndbold iver og sammenhold, som er så vigtig i en
holdsport. Det har nu båret frugt og endt i en Guld medalje på Sydhavs cuppen (sept.
2008) og i denne sæson har de også vundet mange kampe. En god fest for de mindste
dog med et par begynder vanskeligheder. Men alt i alt en rigtig god oplevelse for
pigerne.
Haribo Cup
Den 3. april drager vi igen til Fakse og deltager i Haribo Cup’en. Vi tager vi af sted med
U10 piger, U12 piger og U14 pigerne og ønsker dem alle held og lykke og håber på en
vellykket Cup. Også her bliver vi nød til at sende en venlig tanke til Lars vores Cup
koordinator, og endnu en gang takke ham for det store arbejde han lægger i sådanne
arrangementer.
Øvrige aktiviteter
Håndbold afdelingen er også meget andet end håndbold. Der bliver både bowlet, sovet
i hallen, sovet i sheltere i skove, holdt diverse fester og arrangeret biografture. Alle
sådanne arrangementer er noget vi opfordre alle til at arrangere, da det i høj grad er
med til at styrke sammenholdet og fællesskabet, som er så vigtig når man dyrker en
holdsport.
Jubilæumsår
Som det nok er gået op for alle er det jubilæumsår for Viby IF, dette bliver fejret med
en officiel reception den 23. sept. Hver afdeling står selv for at arrangere egne
jubilæums arrangementer og også her er vi i håndbold afdelingen på banen. Vi har
nogle arrangementer i støbeskeen. Vores arrangementer bliver afholdt de to sidste
weekender i august og vil fortrinsvis være for håndboldspillere. Efterhånden som vi har
noget mere konkret meldes det ud på vores hjemmeside og i pressen.
Døm selv dommer
Håndbolden opfordrer alle med bare en snert af håndbold interesse til at melde sig som
mulig døm-selv-dommer, da dommer situationen i DHF/SHF bliver være og være. Vi vil
opleve at flere kampe bliver døm-selv-kampe og derfor er der brug for mange
dommere til egne hjemmekampe.
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Træner
Som det jo nok er alle bekendt hænger de bedste trænere ikke på træerne og er derfor
en mangle vare i hele landet.
Det betyder at Viby IF Håndbold afdeling er en klub med mange trænere ”der en gang i
tidernes morgen selv har spillet håndbold”. Og derfor kan man heller ikke forvente at vi
har ”de bedste” trænere. Dog vil jeg lige skynde mig at sige at vi sætter rigtig meget
pris på de trænere vi har, men vi bliver ofte mødt af forældre med forventning om
højre træner niveau i klubben.
Denne forventning ville vi gerne indfri, det betyder dog at alle skal hjælpe, både med
at skaffe trænere og måske også en større villighed til at betale højre kontingenter, da
de ”bedste” trænere også kræver en noget andet aflønning en vores nuværende
trænere.
Derfor er vi i Viby altid meget interesseret i at høre fra spillere, forældre eller andre der
kender nogen der kender nogen, der måske kunne tænke sig at være træner i Viby.
Cafeteria koordinator
Endnu en gang vil vi slå et slag for, at der kommer en der vil melde sig som Cafeteria
koordinator. Vi har hårdt brug for en person der vil tage sig af bemandingen af
cafeteriaet ved hjemme stævner og andre arrangementer. Som det kører i dag tildeles
alle hold et antal vagter på sæson, men for flere at disse, kniber det med at få
vagterne besat og gang på gang ”presses” vores Old Girls spillere, eller Petanque
spillere ind på vores vagter i sidste øjeblik.
Måske kunne vi BARE sælge alle vagterne til de andre afdelinger, men så mister vi
også en ekstra indtjening på små 10.000 om året. Og det skal ikke væren en
hemmelighed at vi har brug for alle de penge vi kan få af anden vej, hvis vi skal have
”højt” uddannet og betalte trænere i klubben. Det vil sige bevare eller højne
standarden af trænere. Alternativt sættes kontingentet væsentligt op.
Kontingent
Der er nu lagt budgetter for den kommende sæson 2009/2010 og det giver anledning
til at varsle en kontingent stigning på 5 %. I håndbolden har vi også opdaget at der er
finanskrise og det har fået betydning for mængden af sponsorater i den nuværende og
kommende sæson, samtidig er vi blevet pålagt at betale hal leje. Derfor denne
stigning.
Halfordeling
Jeg vil gerne takke for et vellykket halfordelingsmøde, håndbolden var på forkant og
have en hel sæson klar på papiret og derfor var det meget nemt ar argumentere for
vores ønsker. Ønskerne er videre givet til Roskilde Kommune og vi forventer snarest at
få en bekræftelse, så tiderne kan træde i kræft den 1. maj. Her vil jeg gøre
opmærksom på at nogle hold vil opleve at deres træningstider er rykket i forhold til de
tider man kender i dag. Straks vi ved mere gives der besked via trænerne og vores
hjemmeside.
TAK
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På bestyrelsens vegne skal jeg også sige TAK til alle de frivillige hænder der trods alt er
i håndbold afdelingen. Vi håber i holder ved og også vil tage jeres tørn i denne sæson
og håber samtidig på at flere nye kræfter vil komme til af frivillighedens vej. For i
denne sæson vil være brug for endnu flere hænder. Der skal også lyde en stor TAK til
vores trofaste trænere, hjælpetræner, holdledere og forældrerepræsentanter, uden
jeres interesse i afdelingen ville Viby Håndbold afdeling ikke have nogen fremtid.
På bestyrelsens vegne siger jeg til sidst tak for en god sæson og byde alle velkommen
til en ny sæson med nye udfordringer til alle.
Susanne Arentoft Kjeldsen
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Formanden for Gymnastik
Formandens beretning for sæsonen 2008‐2009
Et forrygende program er præsenteret og sæsonen kan skydes i gang –
velkommen og rigtig god fornøjelse
Rigtigt mange gymnaster har tilmeldt sig på vores netportal – de er ved at lære
det – det ser ud til at blive en god sæson.
Vi havde sædvanen tro nogle forrygende hold inde til Roskilde dagene – hvor vi fik
vist ”hovedstaden – at vi også eksisterer.
En dejlig dag – med masser af god musik og gymnastik.
Hold da op en dag i indlæringens tegn – med instruktører udefra, der lærte vores
instruktører hvordan de skulle undervise deres gymnaster i bla. Andet hvordan
slår vi koldbøtter!
Optakten var jo glimrende – afsluttet med en forrygende frokost – kreeret af en
af de lokale stjerne kokke!! Forud var gået et intensivt kursus i børns motorik og
indlæringsmuligheder – hvis der bliver trykket på de rigtige knapper.
Vi fortsatte over middag med levende ”kaniner” der tonsede rundt ledet af Vores
instruktører kyndigt gejdet af instruktørerne udefra.
Kursusindhold var blevet kyndigt defineret af vores egne instruktører.
En succes som sædvanligt – tak til Gymnastik karavanen
Nogle instruktører
brugte længere tid på instruktørerne
end de samme instruktører
brugte på at lære børnene
at udføre de ting som instruktørerne
skulle lære instruktørerne
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at undervise børnene I!
ta´den.

Op imod jule måneden ‐ Dejligt arrangement for bestyrelse og instruktører – hvor
vi kårede de pæneste og mest velformede – og så de mest kiksede!! Altså
flødeboller! Hjemmelavede ‐ sjovt nok et arrangement hvor der var totalt
enighed om at det var en forrygende god ide.
En kold pilsner gjorde godt – efter uddeling af en masse slikposer – salg af øl/vand
– hygge om juletræet – pyntning – rejsning af juletræet ‐ startende med et
særdeles hyggeligt møde, hvor bestyrelsen klippede julehjerter sammen!

Nogle var noget hurtigere end andre!!
Endnu en sæson er afsluttet med maner –
forrygende opvisning i Viby Hallen ( Viby Idræts Center)!!
Hallen var propfyldt med forventningsfulde
Forældre – bedsteforældre – søskende – kærester – gymnaster ‐ instruktører og
alle de andre som ikke kunne finde en gyldig undskyldning
Ingen gik hjem med svigtede forventninger –
alle vores hold ydede en stor indsats for at vise deres kunnen det hele blev
suppleret med en forrygende opvisning af gymholdet fra Hedehusene, hvor vores
Line deltager på.
Fra Kr.Hyllinge kom der et hjulede cykler og ryttere, der viste os hvordan man
også kan cykle.
En rigtig god dag afsluttet med ”madmors” lune deller med ”tilbehør”
Tak til alle dem der knoklede deres rø. I laser for at få det hele til at virke.
Alle vores gymnaster modtager en lille erkendtlighed ved opvisningens afslutning
– stor krise – pakken rasler ikke!! Nå men den blev jo alligevel godkendt da den
blev åbnet.
Line Skov – en af vores stolte fane bærere, blev i år hyldet som årets idræts
instruktør, med en lille ting til sjoppegenet.
Hun har deltaget i foreningen igennem mange år, trods sin unge alder, derfor var
det jo en sand fornøjelse at få lov til at overrække denne lille erkendtlighed.
Afsluttende ‐ stor tak ‐ afgående bestyrelsesmedlemmer og instruktører ydet en
kæmpe stor indsats i den forgangne sæson
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Hermed også en stor tak til Lasse og Edith, der har ydet en stor indsats i det
forgangne år.
Tak til alle dem der har hjulpet igennem hele sæsonen og gjort det muligt at
gennemføre trods alt.
Jeg vil også gerne tilkendegive min dybe bekymring over Birgit Hinding, der stadig
er meget alvorlig syg, men trods alt stadig har viljen et sted dybt inde.

Formanden Viby Løbeklub:

Formandens beretning til generalforsamlingen d. 26 marts 2009.
Viby Løbeklubs første hele år er gået, og jeg vil give jer en status på, hvad der er sket i
løbet af dette første år.
Sæson start 30 marts 2008
65 løbere var mødt op for at deltage i introduktionsmødet, i konditesten og i den første
løbetræning.
Søndag d. 18 maj før formiddagens løb fik en del testet deres kondition, og det viste
sig at konditionen blandt deltagerne i gennemsnit har forbedret sig med 3,8 % hvilket
var efter 7 ugers træning.
Tirsdag d. 13. maj - trænermøde med Louis
Torsdag d. 29. maj - medlemsmøde med Louis Philipsen ca. 30 deltagere.
Søndag d. 1. juni deltog 20 løbere og fuldførte Hedelandsløbet i fin stil. 13 af disse
løbere er i foråret startet op på klubbens begyndertræning. 8 gennemførte 3 km løbet
og 5 gennemførte 6 km løbet, derudover deltog øvede løbere på både 6, 9 og 12 km.
Søndag d. 22 juni gangtesten viser at konditionen blandt deltagerne er steget med
15,3% i løbet af de 12 ugers ihærdig træning.
30 minutter i træk løb alle begynderløberne. Det er det mål, som vi hele foråret
trænede henimod. Ca. 30 løbere deltog, og stemningen var høj bagefter, da det blev
fejret ved et arrangement/formiddagskaffe i Viby Hallens cafeteria.
Feedback blev givet til løbeklubben ved at 26 løbere udfyldte et spørgeskema.
Lørdag d. 30. august arrangerede vi et 5 km Viby løb sammen med RealMægleren i
Viby. Der var 66 løbere som deltog. Løbet var i forbindelse med Høstfesten.
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Efter høstfesten var der om aftenen arrangeret Høstfestbal i Dåstruphallen.
Løbeklubben deltog og var med til at passe baren.
Søndag d. 5 oktober deltog klubben, som en form for sæsonafslutning i
Eremitageløbet, en noget våd fornøjelse.
Fredag d. 10 oktober var der fest i løbeklubben –Årets brag af en Casinofest.
I juledagene løb klubben hver anden dag og dette blev afsluttet med nytårsløb. Dagens
løbetur gik med besøg hos flere af vores løbere for at ønske hinanden godt nytår. Hele
turen blev på mellem 8,5 – 14 km afbrudt af besøg
Efter nytår har der været tilbudt ½ marathon træning med henblik på deltagelse i ½
marathon d. 19. April.
I årets løb har vi deltaget i følgende løb med efterfølgende hygge og socialt samvær:
2008 - 6/4, 4/5, 1/6, 6/7, 3/8 Hedelandsløbet
2009 – 4/1, 1/3 Hedelandsløbet
18/5 – København maraton
10/6 – Parkstafetten
19/8 – Gadeløbet
30/8 – RealMægler løbet til Vibys høstfest
7/9 - Skovløberen
5/10 - Eremitageløbet
8/3 – Nike 15 km
Efter jul har bestyrelsesmøder været præget af forberedelser til den nye sæson.
Træningstilbud og trænerkursus
Egne løb
Walk and Talk
Sti til skoven
Økonomi
Det at sælge ideen
Vi er i sæsonens løb nået op på 83 medlemmer.
Vi vil gerne sige tak til vores sponsorer for følgende:
CP container – for klubtrøjer og en enkelt kold i ny og næ.
Real Mægler – for tidtagningsur
Tømrermester Preben Skov Petersen - for formiddagskaffe ved nybegyndernes 5 km
sejr Diverse sponsorer i byen – for præmier til RealMægler Løbet
En særlig tak til festudvalget, som stod bag ved casinofesten.
Tak også til alle løbere og kommende trænere for det arbejde I yder og vil komme til
at yde for klubben.
Jeg vil også sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. En særlig tak til Niels Arne
for sin deltagelse i bestyrelsen siden klubbens opstart, hvor du har bidraget med
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arbejde og input omkring klubtrøjer, RealMægler løbet, sti til skoven, som træner og
ved afvikling af diverse andre opgaver i klubben.
Marianne skal også have en tak idag. Marianne har stået på sidelinien parat som
suppleant og har deltaget ved konditionstestene.
Tak for hjælpen til jer begge.
Lisbeth

Pkt. 4. Hovedkassereren fremlægger den reviderede årsrapport.
Cafeteria regnskabet blev forelagt af John Block
I egenskab af revisor i Hovedbestyrelsen roste John de enkelte afdelingers
kasserere. Alt har været i orden. Det er vigtigt at huske på, at det er et
stort arbejde af være kasserer i afdelingerne, Det er ikke ”et
venstrehåndsarbejde”.
Michael Andersen hovedkasserer gennemgik kort det før mødet udsendte og
reviderede regnskab.
Som uden bemærkninger blev godkendt

Pkt. 5. Indkomne forslag
♦ Vedtægtsændringer
Formanden motiverede forslaget med at der har været et arbejde i gang siden
sidste års repræsentantskabsmøde. VibyIF har ønsket at få moderniseret
vedtægterne for foreningen. Fu har bedt Gert Thomsen om at gennemskrive
vedtægten. Vi har haft DIF`S juridiske afdeling med på sidelinien og de har
sagt god for forslaget, som Hovedbestyrelsen indstiller til vedtagelse af
repræsentantskabet.
Gert Thomsen fortalte om overvejelserne om at vedtægten blev mere
gennemskuelig. Og bad om kommentarer fra forsamlingen.
Der var ingen bemærkninger.
Dirigenten satte forslaget til afstemning.
Der var kun fodbolden der undlod at stemme, men vedtægten blev vedtaget
da alle andre repræsentanter stemte for.
Pkt.6 Valg af Hovedkasserer
Michael var eneste kandidat og blev valgt enstemmigt uden modkandidat
Pkt. 7. Valg af revisorer
John Block blev valgt for 1 år og Helle Sømosegaard for 2 år
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Valg af revisorsuppleant:
Rita Block blev valgt som revisorsuppleant

Pkt. 8 øvrige valg jfr. vedtægternes § 21
Ikke relevant

Pkt. 9. Eventuelt
Hans Greve Brandenborg fortalte om Roskilde Idræts-Union, og opfordrede
repræsentantskabet om at være mere aktiv vedr. de tiltag som RIU tager
bl.a den årlige idrætsfest.
John Niklasson omtalte VSA og lidt af fremtiden for fondens midler
Formanden afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke dirigenten for
god mødeledelse og Gert Thomsen for hjælpen vedr. vedtægten. Ligeledes
blev deltagerne takket og der blev ønsket en rigtig godt jubilæumsår 2009

Dirigent:

John Niklasson
Referent
Inga Skjærris
Viby den 17. maj 2009
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Vedtægter
for

Viby Idrætsforening Viby IF (VIF)
Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Viby Idrætsforening (VIF). Foreningen er stiftet den 23.
september 1909 og dens hjemsted er Viby Sjælland i Roskilde kommune.

Kapitel 2. Formål.
§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for udøvelse af enhver sund idræt, og
at arbejde for at skabe rammerne herfor. Endvidere skal VIF virke koordinerende og
udadvendt for de udøvende specialafdelinger.

Kapitel 3. Relationer/medlemskaber.
§ 3. VIF er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Roskilde Idræts Union, herud
over kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning om evnt. medlemskab af andre
organisationer .

Kapitel 4. Medlemmer.
Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion
§ 4. Som medlemmer kan optages alle, der vil efterleve foreningens vedtægter og
afdelingernes bestemmelser.
Stk. 2. Regler for udmeldelse og eksklusion af såvel aktive som passive medlemmer
fastsættes i de enkelte idrætsafdelingers vedtægter.
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Kapitel 6. Strukturen i VIF
§ 5. VIF består af:
1. Repræsentantskabet.
2. Hovedbestyrelsen, herunder et Forretningsudvalg samt øvrige udvalg.
3. Idrætsafdelingerne
- generalforsamlingerne
- bestyrelserne.

Kapitel 7. Repræsentantskabet
I. Sammensætning og valg af medlemmer
§ 6. Repræsentantskabet består af:
1. Hovedbestyrelsen.
2. 1 repræsentant fra hver idrætsafdeling.
3. 1 repræsentant yderligere fra hver idrætsafdeling for hver 100 aktive medlemmer i idrætsafdelingen.
Stk. 2. Repræsentanterne, der er nævnt under pkt. 2 og 3, vælges af generalforsamlingerne i de pågældende idrætsafdelinger. Repræsentanterne skal være mindst 15
år.
Stk. 3. Udtræder det valgte repræsentantskabsmedlem i valgperioden, indtræder en
suppleant valgt af den pågældendes idrætsafdeling.
Stk. 4. Navn, adresse og eventuel e-mail på idrætsafdelingens repræsentanter samt
suppleanter, meddeles VIFs forretningsudvalg senest 1 uge efter afholdelse af generalforsamlingen i idrætsafdelingen.
§ 7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april
måned.
§ 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden finder anledning
dertil, eller når mindst 2 idrætsafdelinger forlanger det og samtidig angiver det/de
forslag, der ønskes behandlet.
Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel og med angivelsen af forlaget.
II. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet
§ 9. Repræsentantskabsmødet indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel, ved
annoncering i lokalpressen, samt opslag på idrætsanlæggene.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og indkomne forslag.
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Årsrapport og formandens beretning fremlægges skriftligt på repræsentantskabsmødet.
Stk.3. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden
i hænde senest 3 uge før afholdelsen.

IV. Dagsorden, valgregler
§ 10. Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde
følgende:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Formændene for idrætsafdelingerne aflægger beretninger.
4. Hovedkassereren forelægger den reviderede årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (i lige år).
7. Valg af næstformand/sekretær (i ulige år)
8. Valg af hovedkasserer (i ulige år).
9. Præsentation af afdelingsrepræsentanter, valgt i overensstemmelse
med § 6.
10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Stk. 2. Alle valg til hovedbestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.
Stk. 3. Valgbare er myndige medlemmer af VIF, herunder forældre til medlemmer
under 18 år.
§ 11. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog at 2/3
af de fremmødte på repræsentantskabsmødet, stemmer for forslaget.
Stk. 2. Stemmeret har hovedbestyrelsen samt repræsentanterne valgt af idrætsafdelingerne.
Stk. 3. Stemmeret udøves personligt. Ved et repræsentantskabsmedlems forfald kan
suppleanten møde op med tale- og stemmeret.
Stk. 4. Såfremt der ikke kan sendes en suppleant, kan et medlem stemme skriftligt,
eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.
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Kapitel 8. Hovedbestyrelsen
I. Sammensætning.
§ 12. Hovedbestyrelsen består af:
1. Formand.
2. Næstformand.
3. Hovedkasserer.
4. Repræsentanter fra afdelingerne.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan supplere sig med øvrige personer efter behov.
II. Beføjelser og opgaver
§ 13. Hovedbestyrelsen udformer en forretningsorden, som skal indeholde en
beskrivelse af den daglige drift og opgavefordeling.
Stk.2. Formand+ minimum 2 personer fra hovedbestyrelsen, fungerer som
forretningsudvalg der forestår foreningens daglige ledelse.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov
Stk.3. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for at modvirke pædofili, samt
regler på andre områder af betydning for børns og unges ve og vel.

Kapitel 9. Regnskaberne/årsrapporterne
§ 14. VIF og afdelingernes regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskaberne/årsrapporterne afleveres i udkast til revision senest den 15.
februar, i overensstemmelse med de af revisionen fastsatte instrukser.
Stk. 3. Revisorerne afgiver deres bemærkninger til udkastene senest den 1. marts til
hovedbestyrelsen og idrætsafdelingerne.
Stk. 4. Hvis der under hovedbestyrelsens eller afdelingsbestyrelsernes behandling og
godkendelse af årsrapporten sker ændringer, skal revisorerne have lejlighed til at
udtale sig om ændringerne.

Kapitel 11. Idrætsafdelingerne
I. Den enkelte idrætsafdeling
§ 15. Idrætsafdelingerne må ikke udbyde aktiviteter, der hører under andre afdelingers område. Hovedbestyrelsen afgør eventuelle tvister.
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§ 16. Vedtægter, der giver de nærmere regler for den enkelte idrætsafdelings virke,
fastsættes af generalforsamlingen indenfor rammerne af VIFs vedtægter.
Stk. 2. Vedtægter for nye idrætsafdelinger samt ethvert ændringsforslag af eksisterende vedtægter skal godkendes af bestyrelsen, før behandling finder sted på
idrætsafdelingens generalforsamling. Bestyrelsen har 1 måned til at kommentere
udkastet.

§ 17. Idrætsafdelingerne har til opgave at varetage afdelingens egne interesser men
skal tillige yde VIF sådan bistand, som måtte begæres af bestyrelsen.
§ 18. Bestyrelsen for idrætsafdelingen fastsætter tid og sted for idrætsafdelingens
generalforsamling og drager omsorg for indkaldelse og afholdelse inden udgangen af
marts måned. Ved fastsættelse af tidspunktet skal der tages hensyn til de øvrige
idrætsafdelingers generalforsamlinger.

II. Generalforsamlingerne
§ 19. Dagsordenen for idrætsafdelingens ordinære generalforsamling skal minimum
indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Udpegning af repræsentant til VIF’s hovedbestyrelse og repræsentantskabsmødet.
7. Eventuelt.
Stk. 2. Generalforsamling indkaldes hvert år med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer på mindst 15 år. Forældre til
medlemmer under 15 år kan afgive 1 stemme pr. medlem.

Stk. 4. Der må mødes og stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 5. Alle der skal vælges skal være myndige. De vælges for 2 år ad gangen, skiftevis
hvert andet år.
Stk. 6. Valg af revisor og bestyrelsesmedlemmer gælder også for 2 år.
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§ 20. Generalforsamlingen foretager hvert år tillige valg af 2 repræsentanter til
repræsentantskabet, samt yderligere 1 repræsentant for hvert hundrede aktive
medlemmer.
Stk. 2 Medlemmer og suppleanter vælges blandt afdelingens medlemmer over 15 år
(eller forældre til medlemmer).

Kapitel 12. Ændring af vedtægterne
§ 21. Ændring af VIFs vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde.
Stk. 2. Ændringen kan alene vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for ændringen.
Stk.3. Kan forslaget ikke vedtages pga. manglende fremmøde, indkalder hovedbestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med
almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte repræsentanter.

Kapitel 13. Nedlæggelse af VIF eller af afdelingerne
§ 22. Beslutning om ophævelse/likvidation af VIF kan kun træffes af 2 på hinanden
følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Møderne afholdes med mindst 4
ugers mellemrum.
Stk. 2. Beslutning kræver, at mindst 2/3 af samtlige repræsentanter stemmer for
forslaget ved begge møder.
§ 23. Ved likvidation tilfalder VIFs formue ungdomsarbejdet i Viby og omegn, i samråd
med kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Ved likvidation af en idrætsafdeling tilfalder formuen VIF.

Kapitel 14. Overgangsbestemmelser
§ 24. Disse vedtægter træder i kraft den 23. september 2009.
§ 25. Idrætsafdelingerne afholder de nødvendige generalforsamlinger til vedtagelse af
nødvendige ændringer af idrætsafdelingernes vedtægter senest i marts 2010.

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 28. april 2009.

Som formand for bestyrelsen for VIF, den 28. april 2009

Som dirigent, den ____ april 2009 _____________________
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