Det er Viby Idrætsforenings vision, i
partnerskab med Roskilde kommune, at
skabe et idrætskraftcenter i syd ved Viby
idrætsanlæg i løbet af de næste 10 år.
Visionen danner den overordnede ramme og er udgangspunktet for strategien, hvor vi over en årrække
udbygger og etablere faciliteter ved og omkring Viby idrætsanlæg, i overensstemmelse med kommunens
gældende idrætspolitikker, analyser og strategier samt den forventede befolkningsudvikling.
VIF og Roskilde kommune vil arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for idrætsligt og medfølgende
socialt engagement for medlemmer, øvrige borgere, institutioner og skoler i nærmiljøet. Det gør vi ved,
at udpege fem strategiske fyrtårne, for effektivt at styre og målrette udviklingen af Kraftcenter syd fra
2013 frem mod 2023, dertil knytter vi en række aktiviteter.

Anlægsaktiviteter i den nære fremtid


Udendørs flisebelægning ved Værestedet (køb af materialer – VIF leverer arbejdskraft)



Slagbænke (reducerer depotmangel) i hal 1 (Der er ansøgt i 2013 fra 3,5 mio kr. puljen)



Læskure (levering af 2 formstøbte læskure + 8 målhjul – VIF leverer arbejdskraft)



Parkeringssituationen omkring idrætscentret bør løses og vurderes



Outdoor Fitness påbegyndes (levering af dæk, træstammer mm - VIF leverer arbejdskraft)



Projektering af Motionscenter med fleksible rum til nye aktiviteter ( er med i 2014 )



Projektering af Kunststofbane



Erhvervelse af yderligere mindst 35.000 kvadratmeter i forbindelse med kommuneplanarbejdet
(3 x 11 mands fodboldbaner)

Motionscenter og kunststofbane i 2014/2015


Outdoor Fitness fortsættes (En løbebane, der har forbindelse med de anlagte stisystemer).



Eventuelt stort hegn ved udsatte områder, imellem idrætsanlægget og naboerne.



Flytning af petanquebanerne

Renovering af tag og gulv til hallen i 2015


Outdoor Fitness fortsættes (udendørs fitness redskaber (fase 1))

Etablering af sanitære forhold i klubhus v.
Tennisbanerne (Petanque og Tennis)2016

Omklædning og mødelokaler i 2017


Outdoor Fitness fortsættes (udendørs fitness redskaber (fase 2))



Klatrevæg og evt. Klatretårn



Skaterbane



Udbygning af motionscentret (forventet)



Bygning af kold hal

Outdoor fitness center færdig i 2019


Projektering af Multihal og etablering af Multihal/hal 3

Multihal/hal 3 i 2022
Processen
Denne vision er blevet til i et forløb imellem alle foreningens bestyrelser, med hjælp fra en
proceskonsulent fra DIF. Efterfølgende har Hovedbestyrelsen prioriteret de enkelte anlægsaktiviteter,
under hensyntagen til VIF `s viden om kommunens nuværende politikker og budgetter.
VIF stiller meget gerne op til en gennemgang af anlægsaktiviteterne og/eller indgår i et forpligtende
samarbejde om Idrætscentres og områdets mulige udvikling.

På Viby Idrætsforenings vegne
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