Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby
Idrætsforening, den 25. april 2007.

Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.
Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som formand for
Viby Idrætsforening.
Helt slipper jeg det nu ikke, idet jeg fortsætter som næstformand
indtil videre, og for de som ikke ved det, besidder jeg også en post
som næstformand for RIU (Roskilde Idræts Union) – en post jeg for
nylig er genvalgt til for en 2 årig periode.
Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at det bliver Inga Skjærris
Nielsen, som den ønsker træder ind som formand, og det betyder
så, at Inga er på fra og med i morgen – Tillykke til Inga, men
bestemt også Tillykke til Viby Idrætsforening med valget.
Inga Skjærris Nielsen er et godt valg syntes jeg, idet hun er kendt
for sit mangeårige ihærdige arbejde for idrætten, både politisk,
personligt og ved at involvere sig i forskellige poster der omhandler
Idræt. Inga er blandt andet Næstformand for Folke Oplysnings
Udvalget i ny Roskilde Kommune – og så er hun initiativtager til en
ny motionsafdeling, hvor både løb og cykling er noget hun arbejder
videre med.
Målet er her, at vi kan få endnu en afdeling ind under Viby IF’s
paraplyorganisation.
Sæsonen 2005/2006, har generelt set igen, været et ok år for Viby
Idrætsforening. Totalt set, har vi haft en lille tilbagegang af
medlemmer, men som jeg nævnte før, er nye foreninger på vej
frem, så jeg ser positivt på fremtiden også på dette område.
Her, lige straks, vil I kunne høre de enkelte afdelinger fortælle i
deres beretning, hvorledes det er gået den enkelte afdeling henover
sæsonen.

Tværgående samarbejde / erfaringsudveksling:
Vi fortsætter samarbejdet med Tune, Vindinge, Borup og Karlslunde
og Kr. Hyllinge idrætsforeninger – som allerede har vist sig ved
flere tilfælde – at det er godt at stå fælles om det fremtidige
idrætsliv.
Her hjælper vi hinanden med idéer og input, samt erfaringer med
forskellige aktiviteter eller nybyggerier – netop for at undgå, at
opfinde den dybe tallerken mere end én gang.
Et rigtig godt samarbejde, som jeg personligt er meget glad for, på
Viby IF’s vegne – og jeg er sikker på, at den nye formand vil
arbejde aktivt for at bibeholde venskabet til ERFA foreningerne, så
samarbejdet kan fortsætte uændret.
Ingen Halinspektør:
Edith Jensen, har fungeret som halinspektør i gennem længere tid,
og nu er det så lykkedes at få ansat en ny, som tiltræder den 1.
maj 2007.
Til Edith Jensen vil jeg gerne her sige: STORT TAK for indsatsen. Du
har kæmpet en brag kamp alene i en lang periode, og både
Roskilde Kommune som Viby Idrætsforening, skylder dig en stor
takt for din enorme og utrættelige indsats i denne periode.
Det er jo desværre en længere proces man skal igennem, før en ny
halinspektør kan ansættes – men nu er det lykkedes, og vi får ham
snart at se alle sammen.
Der har i forbindelse med ansøgninger til stillingen, været nedsat et
lille ansøgningsudvalg, bestående af Gitte Kronbak, John Müller og
undertegnede.
Vi tre håber og tror på, at vi har fundet den helt rigtige til stillingen
– vi har i alt fald gjort hvad vi kunne – så vi glæder os meget til at
se den nye man i rollen snarest.

Viby Motionscenter:
Vi arbejdede på en tilbygningsløsning, så vi kunne starte et nyt
motionscenter i Viby – med udgangspunkt i Viby Hallen. Desværre
var det ikke så nemt at få tingene til at hænge sammen, og
samtidig fik vi at vide, at et nyt kommercielt motionscenter ville
starte op.
Derfor har vi ikke gjort mere ved det, for Viby IF skal ikke
konkurrere med en lokal virksomhed der kan tilbyde nøjagtig de
samme muligheder.
4 mio kr. puljen:
I december 2006 fik vi at vide, at der rent faktisk var en 4 mio. kr.
pulje, hvor vi kunne ansøge om nye tiltag til forbedring af idrætten
m.m.
Vi nedsatte straks et udvalg, bestående af Inga Skjærris Nielsen,
formanden fra fodbold Thomas Kastrup og undertegnede.
Her fik vi via en entreprenør lavet en overslagstegning som gik ud
på, at vi ville flytte cafeteriaet helt ned til halområdet. Ja faktisk
skulle det ligge parallelt med indgangen, med vinduer ned til hal 1,
og med en afsluttende terrasse ud til fodboldbanerne.
På denne måde kunne vi synliggøre vores cafeteria, skabe større
socialarrangementsmuligheder, ja i det hele taget få cafeteriaet til
at være omdrejningspunkt for alle idrætsudøverne i Viby som
udefra.
Denne indstilling gik direkte til RIU, idet det er dem som samler alle
oplysninger om hvilke ønsker der er i hele Roskilde Kommunen. RIU
laver så en prioriteret indstilling til Roskilde Kommune, og denne
behandler og prioriterer så RIU’s indstilling efterfølgende.
Vi blev indstillet som det 10. og sidste forslag, og kom desværre
ikke med denne gang, grundet puljemidlerne var brugt

op…næsten….idet Kultur- og idrætsudvalgsformanden Evan
Lynnerup har ønsket, at gemme lidt midler til senere på året.
Det ville næsten også være for heldigt, at komme med første gang
vi søger om tilskud, idet flere af de øvrige kandidater, har stået på
ventelisten i mere end 10 år.
Der er dog stort håb for, at vi får muligheden i 2008.
RIU Roskilde Idræts Union samarbejdet:
Som de fleste er bekendte med, så er RIU slået sammen af
Idrætsforeningerne i Roskilde, Ramsø og Gundsø.
Lige nu er det således, at der er repræsentanter fra alle områder i
RIU’s bestyrelse – hvilket jeg mener er rigtig godt – så vi sikrer at
ydre områderne ikke bliver gemt.
Lad det derfor være min opfordring til den fortsættende bestyrelse,
at når der er valg til diverse bestyrelsesposter i RIU, så sikre altid
at I opstiller kandidater til disse poster – så vi også fremover
bevare en sund blanding af idrætsfolk fra de gamle ydre områder.
Det giver bredde, det giver synlighed, det giver resultater vi alle
kan blive glade for.
Fremtiden:
Vi er nu i året 2007 – lige straks er det 2009 - og der fylder Viby
Idrætsforening 100 år.
100 år!!! – det er rigtig mange – og det er vi rigtig stolte af.
Der vil naturligvis blive afholdt et kæmpe brag af en fest, så både
medlemmer og byens borgere kan godt glæde sig allerede nu.
Ellers kunne en fremtid måske vise, at det bliver i Viby at vi får en
ny svømmehal. Jeg mener bestemt vi skal kæmpe for at det bliver
her i Viby – dels fordi vi har langt til eksisterende svømmehaller,
dels fordi vi ingen svømning i skolerne har, dels fordi der er rigeligt

med svømmehaller i forvejen i Roskilde og Jyllinge, dels fordi jeg er
sikker på, at vi har kundeunderlaget til det – hvilket også klart er
blevet bekendt gjort for år tilbage, i en brugerundersøgelse
iværksat af daværende Ramsø Idrætsunion.
Til sidst……eller afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at
sige tak for et godt samarbejde i året 2006, til hovedbestyrelsen, til
de mange trænere, ledere og forældre i afdelingerne, Ramsø
Kommune, Ramsø- og Roskilde Idrætsunion, Viby Støtte- og
Aktivitetsfond, DGI Roskilde Amt, Danmarks Idrætsforbund, Lions
Club Ramsø, Viby Lavpris, Viby Trælast, BG Bank, Rema 1000,
Fakta, Nordea, Boligmægleren Solveig Sund, Gardin-Expressen,
Dåstrup Glas, Lokal Avisen Heden og Roskilde Dagblad,
Revisionsfirmaet Svend Westergaard, Hedebo Skiltereklame, samt
alle de øvrige virksomheder, som henover året, gentagende gange
har udvist interesse for at støtte dels Viby Idrætsforening, som de
enkelte afdelinger med økonomisk bistand - En særlig stor tak til
Viby Idrætsforenings hovedkasserer Michael Andersen, som dels
laver vores årsrapport, dels kommenterer og hjælper alle afdelinger
med deres vedtægter – stor tak til dig Michael, for din ihærdige
indsats.
– og sidst men bestemt ikke mindst – tak til alle foreningens
medlemmer – fordi I har valgt at være medlem af Viby IF – det er
en sund idé!
Tak
Hans Greve Brandenborg
Formand Viby IF

