Formand Inga Skjærris`s mundtlige beretning
Viby IF`s repræsentantskabsmøde den 28. april 2008

Inden vi går over til repræsentantskabsmødet skal der uddeles idrætspriser
for årets præstationer

Viby Lavpris
VSA prisen
Lederprisen

Så går vi over til repræsentantskabsmødet:
Jeg vil på Viby Idrætsforenings og egne vegne byde jer alle hjertelig
velkommen til dette års repræsentantskabsmøde
Velkommen:
Til foreningens æredesmedlemmer
Til foreningens sponsorer
til Idrætsunionens formand Ove Pedersen
Til politikere formanden for kulturudvalget Evan Lynnerup
Forvaltningen med konsulent Pernille Hasløv og så er der afbud fra
Fritidschefen Gitte Kronbak
Til vores landbetjent
Til Pressen

Men ikke mindst velkommen til Viby Idrætsforenings repræsentanter
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MINDE:
Siden sidste repræsentantskabsmøde har Viby Idrætsforening mistet en af
vores æredesmedlemmer
Det er Inger Drustrup.
En dame som gennem rigtig mange år har været gymnastikinstruktør i
Viby Idrætsforening.
Inger døde den 29. november 2007 i en alder af 85 år og blev bisat fra
Havdrup Kirke den 6. december 2007
Der er mange i Viby Idrætsforening der har nydt stor glæde af Inger
Drustrups Gymnastik viden.
Det er mange år siden hun holdt op i Viby IF med at lede Gymnastik.

Æret være Inger Drustrups minde
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Indledning
Min mundtlige beretning skal ses som et supplement til den
skriftlige beretning, som i forvejen er udsendt. Mens den skriftlige
beretning fortrinsvis redegør for det som er sket i året, der gik, så
koncentrere den mundtlige beretning sig om det fremadrettede og
her vil jeg omtale følgende, men jeg vil gøre det rimelig kort, da
den udsendte beretningen omtaler også fremtiden..
Fastholdelse af unge medlemmer
Natsjov i Viby Hallen
Styrkelse af samarbejdet & værdigrundlag
Cafeteriet ------ Sund mad-------- værestedet-----ombygningen----renovering m.m.

Foreningsidrætten udgør et frirum for de fleste af os danskere.
Her kan vi gå op i vores idræt med liv og sjæl og for en stund
lægge alle tanker om et stresset hverdagsliv til side.
Vi møder i foreningen et kammeratskab og et fællesskab, som
man ikke mange andre steder oplever, og som ofte etableres på
kryds og tværs af sociale og kulturelle skel.
Idrætsforeningers arbejde med børn og unge er et kapitel for sig.
Det er for de voksne et idealistisk stykke frivilligt arbejde, hvor
børnenes glæde ved at udtrykke sig gennem idræt er belønning
nok i sig selv.
For børnene er det livsbekræftende forhold til de engagerede
voksne i foreningen og sammenholdet børnene imellem en
uvurderlig del af en sund og – hvis vi skal bruge et lidt
gammeldags ord – alment dannende opvækst.
Jo, vi kan faktisk være ret stolte over, hvad foreningsidrætten
bidrager med – både for det enkelte menneske og for samfundet
som sådan.
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Foreningsidrætten er imidlertid under pres i disse år. For lige så
stærk som foreningsidrætten er på værdier som fællesskab,
frivillighed, åbenhed og børne- og ungdomsarbejde, lige så svage
er vi ofte til at være fleksible og markedsføre os ordentligt over for
voksne, som i højere og højere grad ønsker nem adgang til at
dyrke idræt på alle tidspunkter af døgnet. Voksne, som i øvrigt
ofte har en sundhedsorienteret tilgang til idrætten og ikke den
lege- eller konkurrenceorienterede tilgang, som er fremherskende i
idrætsforeningerne.
Fremtiden vil også vise at medlemsskaren bliver mere mangfoldig.
Der vil komme flere små afdelinger hvor en gruppe venner og
motionister danner en afdeling også mødes de til regelmæssig
træning og socialt samvær, også engang imellem deltage i en
turnering med en anden klub af samme slags.
Et tydeligt tegn på, at foreningsidrætten har svært ved at
tilfredsstille behovet for nem og fleksibel adgang til motions- og
idrætstilbud, er fitness-centrenes vækst i de seneste 3-4 år. Men
også de unges frafald fra foreningsidrætten i teenageårene er en
udviklingstendens, der naturligvis giver anledning til bekymring.
Svaret på foreningsidrættens udfordringer er ikke at vende de
traditionelle foreningsværdier ryggen og konkurrere med den
private fritidssektors tilbud på denne sektors
præmisser. Vi mener heller ikke, at svaret blot er at trække på
skuldrene og overlade markedet til andre. Opgaven er derimod at
forny sig uden at sælge fuldstændig ud af arvesølvet. At tage
udgangspunkt i folks behov, men samtidig også holde fast i, hvem
vi selv er.
Udfordringen for Viby Idrætsforening er fastholdelse og
rekruttering af ungdomsmedlemmer mellem 12 og 25 år. Der er
Hvad kan vi så gøre?
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Der er undersøgelser der viser, at en del af de unge, der i
teenageralderen fravælger idrætten, selv om de inderst inde gerne
ville fortsætte.
De ønsker at dyrke idræt på et mindre ambitiøst niveau.
Hvordan gør vi det.?
Det skal afdelingerne være med til at diskutere: Er der ting der kan
ændres på eller om der skal tilbydes andre hold end dem Viby
Idrætsforening har for nærværende.
Selv om det er en traditionel eller en af de nye foreningstyper vil
det sportslige niveau m.m. fortsat være bygget op omkring den
klassiske foreningstradition med vægt på frivillighed, åbenhed,
selvbestemmelse, medlemsengagement og demokrati.
Det er også sundhed, forebyggelse og integration og mange flere
områder, som vi i idrætten har berøring med også i de kommende
år.
I det omfang politikerne vil involvere sig, på en positiv måde og
arbejde for de sammen værdier er vi i idrætten også parate til
dette.
Vi ønsker dialog, men også en forståelse for det ting, vi kommer
med af opgaver, som der skal tages hånd om, fra de bevilligende
myndigheders sider.
Jeg ved godt, at der sættes pris på al den frivillighed der findes i
den forenings verdenen landet over, men der er grænser for
strække evnen når ikke det bliver honoreret.
Her tænkes på FDF i Gadstrup og Svømmeklubben i Jyllinge
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Et nyt tiltag
Nat Sjov er jo en ny måde, at skabe integration på, men også en
oplagt chance for afdelingerne til at få nye medlemmer.
Nat Sjov er et tilbud til alle unge der ikke har noget fornuftig at
beskæftige sig med en fredag aften
Intentionen er at få unge som ikke har et naturligt forhold til Viby
Idrætsforening til t deltage.
Det er gratis, at deltage.
Vi har søgt penge flere steder, og håber at få nogle af bidragene i
hus. Pengene skal bruges til nye redskaber og andre effekter, som
kan være med til at skabe flere og utraditionelle aktiviteter i
hallen.
Projektet har Viby Idrætsforening lavet i samarbejde med hallen,
ungdomsskolen, ungdomsklubben og SSP.
Af nye aktiviteter kunne eksempelvis være en Klatrevæg, og en
skillevæg i hal 2- så der kan foregå flere ting på samme tid. Det er
ressourcespil, hvis vi ikke ved en mindre foranstaltning søger at
skabe mere plads til flere aktiviteter når der er et behov.
Bordtennis kan være en af de fremtidige aktiviteter og står også
højt på listen. Det er en aktivitet som VIF har haft tidligere og for
at undersøge interessen er opsat et af de gamle bordtennis borde i
foyen. men generelt har vi store pladsproblemer og vi ser derfor
frem til at få ombygget og renoveret de lokaler vi sidder i her når
vi får etableret VÆRESTEDET i foyen.
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Et Cafeteria / værested er og skal være nøglen til et godt klub liv i
Viby Idrætsforening og det skal der værnes om. Er der ingen
opholdsarealer, hvor udøverne kan samles og tage en tredje
halvleg, er der heller ingen klubånd.
Derfor håber vi i forretningsudvalget at afdelingerne fortsat bakker
op om den aftale man har sagt ja til og tager sin andel af vagterne.
Jeg vil også gerne understrege, at det evnt. salg der foregår på
banearealerne skal sker gennem cafeteriet. Således at ansvaret for
hygiejnen ligger i cafeteriet.
Jeg så gerne, at vi have mere fokus på Sundhed og mere grønt i
Cafeteriet. Jeg ved godt at det er svært og det er noget der skal ske
i et moderat tempo. Så vi er med til at sende sunde signaler og
hermed give de unge sunde vaner, så vi kan bremse børn og de
unges overvægt.

Om ganske kort tid fylder VIF 100 år og så må det være på sin
plads at få drøftet foreningens værdigrundlag er i
overensstemmelse med traditionerne, de ting som man går og gør
og de ting der sker i samfundet.
Derfor skal vi efter sommerferien have en TEMADAG, hvor vi
skal drøfte og revurdere foreningens værdigrundlag og om de er i
overensstemmelse med de ting som man går og gør, og de ting
som sker i samfundet.
I min optik skal Viby Idrætsforening være gode ambassadører i
lokalsamfundet. Allerede nu indgår Viby Idrætsforening i mange
af de ting, der sker i byen og i samarbejde med handelslivet.
Byens Høstfest den 30. august er VIF dem som står for
Høstfestballet, der skal afvikles i Dåstrup Hallen.
Overskuddet fra denne fest går til Viby Idrætsforenings
jubilæumsarrangementer.
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Som afslutning på denne mundtlige beretning vil jeg nævne
samarbejdet i Viby Idrætsforening.
Nu har jeg været formand i et år, og som jeg sagde for et år siden
så er formandsposten ikke en opgave en person kan løse alene.
Alle i Viby Idrætsforening må stå sammen og trække på samme
hammel, gør vi det gør vi foreningen stærk – OG DET ER DER
BRUG FOR.

I de sammenhæng her er TAK kun et fattig ord
Tak til alle foreningens frivillige ledere / trænere samt forældrene
og til alle dem som yder en meget stor indsats for Viby
Idrætsforening
Tak til vore sponsorer
Til Roskilde Idræts Union
Lions
VSA Viby Støtte og aktivitetsfond
Til politikerne i Roskilde kommune til administrationen i
fritidsforvaltningen
Til pressen
Men mine bestyrelseskollegaer skal have en særlig tak.
Vi har i årets løb haft mange møder og 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

Skrevet den 28. april 2008
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