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Repræsentantskabet1) 

Hovedbestyrelsen2) 

Udvalgene3) Cafeteriaet Afdelingerne4) 

Ledelsespåtegning 
Hovedbestyrelsen har aflagt årsrapport for Viby Idrætsforening for 2003. Årsrapporten er behandlet 
og vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts 2004. 
 
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven samt idrætsforeningens love mv. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, ligesom årsrapporten efter vores 
opfattelse giver et retvisende billede af idrætsforeningens aktiver og passiver, den finansielle stilling 
samt resultat. 
 
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse den 21. april 2004. 
 
Den 22. marts 2004 
 
 
 
Hans Greve Brandenborg 
Formand 
 
 
 

 Michael G. Andersen 
Hovedkasserer 

 Annelise Niklasson 
Sekretær 

Niels Jensen 
Formand for Badminton 
 
 
 

 Dennis Hindsgavl 
Formand for Fodbold 

 Henrik Jelstad 
Formand for Gymnastik 

Carsten Krøis 
Formand for Håndbold 

 Ole Larsen 
Formand for Jujitsu 

 Jens Grund 
Formand for Petanque 

 
 
Revisionspåtegning 
Vi har revideret årsrapporten for Viby Idrætsforening. Regnskabets tal er kontrolleret til kontokort, 
bilagene er stikprøvevist gennemgået, og beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 
Den 21. marts 2004 
 
 
 
John Block  Tonny Rasmussen   
 
 
Hovedbestyrelsens beretning 
Viby Idrætsforenings organisation ser således ud: 
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1) Hovedbestyrelsen + 2 repræsentanter fra hver afdeling + 1 repræsentant for hver 100 aktive medlemmer i hver 
afdeling. 

2) Formand, kasserer og sekretær samt formændene for hver afdeling. 
3) Aktivitetsudvalget, Halfordelingsudvalget, PR-udvalget og Sponsorudvalget. Formelt hedder ledelsen af 

cafeteriaet »Cafeteriaudvalget«, men i denne sammenhæng er det valgt at holde det særskilt. 
4) Badminton, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Jujitsu og Petanque. 
 
Udenfor VIF’s organisation findes Viby Støtteforeningens Aktivitetsfond (VSA), der støtter VIF. 
Derudover modtager VIF støtte fra kommunen og Ramsø Idrætsunion (RIU). Endelig modtager VIF 
(afdelingerne) direkte og indirekte sponsorstøtte fra en lang række sponsorer – tak for det! 
 
2003 var et år med flere ændringer. Der kom bl.a. ny formand og ny kasserer. Dette betød at der 
blev set med nye øjne på flere ting, og der er sket enkelte ændringer. 
 
På det administrative områder er der ikke sket de store og synlige ændringer. Den største og mest 
synlige ændring er derimod beachvolleybanen, der blev færdiggjort i 2003. En del af udgiften blev 
finansieret ved at trække på tidligere års henlæggelser. Den nye formand gjorde en stor indsats for 
at få sponsorer til at betale de manglende penge til færdiggørelsen af banen. Foruden de direkte 
sponsorer, der er nævnt i note 10, har flere indirekte støttet. Fx har kommunens folk foretaget 
udgravningen. 
 
Normalt foretager VIF alene begrænsede anskaffelser og som det også fremgår af anvendt 
regnskabspraksis, så straksafskrives anskaffelser. Når beachvolleybanen til over 50.000 kr. 
straksafskrives, så skyldes det selvfølgelig ikke, at den ikke forventes at have værdi fremover. 
Årsagen er i stedet, at banen stilles gratis til rådighed for brugerne, hvorfor VIF ikke får indtægter 
fra banen. Desuden er banen anlagt på kommunens grund. 
 
Vi har dog ikke nået alt, hvad vi gerne ville, men samlet set er det hovedbestyrelsens opfattelse, at 
2003 har været et tilfredsstillende år. 
 
 
Anvendt regnskabspraksis 
Generelt 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A. 
Desuden er der suppleret med hovedbestyrelsens beretning samt en oversigt over afdelingernes 
regnskabstal mv. 
 
Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
I forhold til regnskabet for 2002 er regnskabspraksis ændret på følgende områder: 
 
Der er tidligere foretaget en række »hensættelser« over resultatopgørelsen. Den nye årsregnskabslov 
anerkender ikke disse konkrete dispositioner som hensættelser. Der er i stedet tale om henlæggelser, 
som ikke kan indregnes som udgifter/omkostninger, idet den til enhver tid siddende hovedbestyrelse 
(eventuelt først med repræsentantskabets godkendelse) kan beslutte at »hensættelserne« 
(henlæggelserne) ikke skal anvendes som oprindeligt planlagt. 
 
For 2003 får det den virkning, at jubilæumskontingentet forøger årets resultat, mens forbruget af 
»hensættelserne« til beachvolleybanen formindsker årets resultat. Sammenligningstallene er ændret. 
 
Det fremgik af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling for den nu nedlagte 
volleyballafdeling, at det blev aftalt med hovedbestyrelsen, at VIF skulle modtage ca. 27.000 kr. og 
at beløbet »hensættes på en konto, der administreres af VIF’s hovedbestyrelse. Når og hvis der igen 
måtte være interesse for volleyball i Viby, er der således en god startkapital.«. Beløbet skulle derfor 



Side 4 af 10 

have været henlagt i 2002 i overensstemmelse med aftalen med volleyballafdelingen. Beløbet er 
rettet med tilbagevirkende kraft for 2002, således at egenkapitalen pr. 31. december 2002 er 
formindsket med beløbet, ligesom sammenligningstallene er ændret. Se nærmere under note 1. 
 
Der er i 2003 aftalt nye retningslinjer for den tidligere Merkofond, jf. note 7. Aftalen indebærer 
bl.a., at VIF får tilbageført 5 års betalinger. Beløbet føres i 2003. 
 
Derudover er der alene foretaget mindre ændringer i opstilling samt sproglige ændringer. 
 
Anvendt regnskabspraksis 
Indtægter og omkostninger indregnes når rettigheden/forpligtelsen opstår, ligesom der foretages 
periodiseringer af indtægterne/omkostninger, hvor ændringen i årets periodisering beløbsmæssigt 
overstiger 500 kr. 
 
Anskaffelser straksafskrives i anskaffelsesåret. Aktiver herudover samt passiver måles til nominel 
(pålydende) værdi, medmindre der er høj grad af sikkerhed for, at værdien afviger væsentligt fra 
denne. 
 
De enkelte afdelinger hæfter ikke for Idrætsforeningens forpligtelser og omvendt. Afdelingernes 
regnskaber indregnes derfor ikke i regnskabet, men vises alene i en samlet oversigt bagest i 
årsrapporten. 
 
Cafeteriaet (også kaldet Cafeteriaudvalget) aflægger særskilt regnskab, og der indregnes alene et 
beløb svarende til cafeteriaets egenkapital i regnskabet under hhv. aktiver og passiver. Da 
ændringerne i cafeteriaets egenkapital ikke føres over resultatopgørelsen, står passivet ikke under 
henlæggelser. 
 
Udvalgenes indtægter og omkostninger indregnes direkte i regnskabet – dog indregnes 
Aktivitetsudvalgets resultat (overskud eller underskud) alene under én linje i resultatopgørelsen. 
 
Henlæggelserne er udtryk for beløb, der af hovedbestyrelsen er reserveret til særlige formål. 
Midlerne kan med visse begrænsninger benyttes til andre formål. 
 
Viby Lavpris’ fond til årets idrætsudøver vedrører en gave/fond (herefter fond), som hoved-
bestyrelsen administrerer. Fonden skal sikre en årlig udbetaling på 1.000 kr. til årets idrætsudøver, 
så længe der er midler hertil. Renteindtægterne og udbetalingerne fra fonden føres alene på 
balancen. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 
Note 2003 2002

Indtægter:
Afdelingskontingent (35 kr. pr. medlem, jf. side 10) 42.280,00 38.710,00

3 Jubilæumskontingent (10 kr. pr. medlem, jf. side 10) 12.080,00 11.050,00
1 Diverse indtægter 2.567,06 27.880,53

10 Direkte sponsorater vedr. beachvolleybanen 14.000,00 0,00
Renteindtægter mv. 992,82 2.367,53
Indtægter i alt 71.919,88 80.008,06

Omkostninger:
Kontingent, DGI 4.500,00 4.500,00
Kontingent, Ramsø Idrætsunion (RIU) 3.270,00 0,00
Kontingent, Ramsø Erhvervsforening 1.250,00 1.250,00
Møder 7.144,60 7.725,00
Gaver og lignende 4.843,25 1.629,50

2 Kontorhold 6.415,70 10.174,91
Edb-udgifter 1.362,25 10.115,93
Gebyrer 113,00 235,88
Diverse 3.077,75 478,79
Præmier, pokaler mv. 728,00 1.678,00

4 Underskud i Aktivitetsudvalget 6.209,01 1.855,74
10 Anlæg af beachvolleybane 54.613,39 0,00

Omkostninger i alt 93.526,95 39.643,75

Årets resultat -21.607,07 40.364,31

Som foreslås fordelt således:
3 Henlagt til Jubilæumsfond 12.080,00 11.050,00
1 Henlagt til volleyball 0,00 26.880,53

8, 10 Overført fra henlæggelsen til beachvolley -20.419,80 0,00
9, 10 Overført fra henlæggelsen til ungdomsarbejde -16.130,18 0,00

Overført til egenkapitalen 2.862,91 2.433,78
Disponeret i alt -21.607,07 40.364,31  
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Balance pr. 31. december 2003 
Note 2003 2002

Aktiver:
Kasse 0,00 878,00
Checkkonto 69.368,94 88.696,57

3 Obligationskonto 36.821,77 23.977,50
Tilgodehavender 376,63 0,00

4 Kapital, Aktivitetsudvalg 0,00 5.560,50
5 Kapital, Banko (Ungdomsafd.) 0,00 5.962,48
6 Kapital, Cafeteria 23.311,01 25.856,09
7 Kapital, Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 7.208,76 10.500,85

Aktiver i alt 137.087,11 161.431,99

Passiver:
Egenkapital:
Saldo 1. januar 39.475,39 37.041,61
Overført af årets resultat 2.862,91 2.433,78
Saldo 31. december 42.338,30 39.475,39

Henlæggelser:
8 Henlagt beachvolley 0,00 20.419,80
9 Henlagt ungdomsarbejde 0,00 16.130,18
1 Henlagt vollyball 26.880,53 26.880,53
3 Henlagt jubilæumsfond 34.750,00 22.670,00

Henlæggelser i alt 61.630,53 86.100,51

6 Egenkapital cafeteria 23.311,01 25.856,09
7 Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 7.208,76 10.000,00

Gæld 2.598,51 0,00

Passiver i alt 137.087,11 161.431,99
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Noter 
Note 1. 2003 2002

Overført fra VIF Vollyball (afdelingen blev nedlagt) 0,00 26.880,53
Salg af volleybolde 0,00 1.000,00
Salg af computer 501,00 0,00
Tilbageførsel fra Viby Lavpris' fond, jf. note 7 2.066,06 0,00
I alt 2.567,06 27.880,53  

 
Det blev mellem den nu nedlagte volleyballafdeling og hovedbestyrelsen aftalt, at det overførte 
beløb »hensættes på en konto, der administreres af VIF’s hovedbestyrelse. Når og hvis der igen 
måtte være interesse for volleyball i Viby, er der således en god startkapital.«. Beløbet er indsat på 
VIF’s checkkonto, og det blev i 2002 besluttet, at renterne tilfalder VIF. 
 
For at undgå at have beløbet henlagt i al evighed, har hovedbestyrelsen efter drøftelser med den 
tidligere formand og den tidligere kasserer for volleyballafdelingen i 2003 besluttet følgende: 
Såfremt der ikke forinden oprettes en ny volleyballafdeling, henstår beløbet uændret i ca. 5 år fra 
modtagelsen (dvs. til og med 31. marts 2007). Derefter opløses henlæggelsen og beløbet overføres 
til egenkapitalen til fri disposition for hovedforeningen, fx til børne- og ungdomsarbejde. 
 
VIF ejede pr. 31. december 2002 helt eller delvist 3 computere, som medio 2003 er skønnet ikke at 
have nogen større værdi: 
• VIF ejede i fællesskab med Gymnastik en computer, der blev brugt af den tidligere 

hovedkasserer (som tillige var/er kasserer i Gymnastik). Da computeren efter den nye 
hovedkasserers tiltræden alene bruges af Gymnastik, har hovedbestyrelsen overdraget VIF’s 
halvpart vederlagsfrit til Gymnastik. 

• VIF ejede en bærbar computer, der blev brugt af den tidligere formand. Efter den nye formands 
tiltræden blev computeren ikke længere brugt af VIF. Den blev derfor solgt til den tidligere 
formand for 500 kr. 

• VIF ejede sammen med Fodbold en stationær computer, der blev brugt af den tidligere formand. 
Efter den nye formands tiltræden blev computeren ikke længere brugt af VIF. Da Fodbold ikke 
ønskede at modtage computeren, blev VIF’s andel overdraget til den tidligere formand for 1 kr. 

 
 
Note 2. 2003 2002

Brevpapir, kuverter mv. 4.755,00 2.715,63
Telefon og avis (til formanden) 0,00 3.100,00
Porto mv. 55,50 557,00
Diverse 1.605,20 3.802,25
I alt 6.415,70 10.174,88  

 
 
Note 3. 2003 2002

Henlagt jubilæumsfond 1. januar 22.670,00 11.620,00
Årets henlæggelse 12.080,00 11.050,00
Jubilæumsfond 31. december 34.750,00 22.670,00  

 
Trods navnet er der ikke tale om en fond i fondsretlig forstand. Det blev i 2001 besluttet at opkræve 
et jubilæumskontingent på 10 kr. pr. medlem pr. år, til hjælp for dem, der skal arrangere VIF’s 100-
års-dag i 2009. Man budgetterede i 2001 med ca. 10.000 kr. pr. år svarende til ca. 80.000 kr. i alt. 
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Beløbet på obligationskontoen har hidtil svaret til ovennævnte henlæggelse inkl. tilskrevne 
renter/afkast (som efter praksis tilfalder hovedforeningen), men der er intet til hinder for, at en del 
af VIF’s egne likvider indsættes på kontoen for eventuelt at opnå en bedre forrentning. 
 
 
Note 4. 2003 2002

Kapital 1. januar Aktivitetsudvalget 5.560,50 7.416,24
Årets resultat -6.209,01 -1.855,74
Negativ saldo pr. 31. december 2003 udlignet af VIF 648,51 0,00
Kapital 31. december Aktivitetsudvalget 0,00 5.560,50  

 
Aktivitetsudvalget har formentlig fået overført et »grundbeløb« fra hovedforeningen til at komme i 
gang. Beløbet er derudover et udtryk for akkumulerede over- og underskud i Aktivitetsudvalget. Da 
Aktivitetsudvalgets overskud/underskud hvert år føres over resultatopgørelsen, indgår ovenstående 
beløb i VIF’s egenkapital. 
 
 
Note 5. 2003 2002

Kapital, Banko (ungdomsafd.) 31. december 0,00 5.962,48  
 
Beløbet vedrører banko-arrangementer fra 2000 og tidligere samt påløbne renter. Beløbet er ifølge 
regnskabet for 2000 indtægtsført (ligesom efterfølgende renter) og indgår dermed i egenkapitalen. 
Som følge heraf er kontoen opgjort og beløbet indsat på checkkontoen. 
 
 
Note 6. 2003 2002

Cafeteriaets egenkapital 1. januar 25.856,09 23.522,79
Periodens resultat 52.454,92 52.333,30
Udlodning til afdelingerne, jf. også side 10 -55.000,00 -50.000,00
Cafeteriaets egenkapital 31. december 23.311,01 25.856,09  

 
I 2000 blev cafeteriadriften omorganiseret. Cafeteriaet drives på hovedbestyrelsens vegne af Cafete-
riaudvalget. Afdelingernes medlemmer driver cafeteriaet på frivillig basis og cafeteriaets overskud 
fordeles i henhold til retningslinjerne med 75 % til afdelingerne på baggrund af det antal timer, som 
afdelingens medlemmer har stået i cafeteriaet. De sidste 25 % skulle fordeles mellem 
Cafeteriaudvalgets formand og revisor. Disse har dog ifølge cafeteriaets regnskaber ikke modtaget 
deres andel men alene et mindre beløb til dækning af omkostninger, hvorefter resten i stedet er 
udloddet til afdelingerne eller overført til cafeteriaets egenkapital. Retningslinjerne er derfor 
ajourført i 2003, så de svarer til gældende praksis. 
 
 
Note 7. 2003 2002

Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 1. januar 10.000,00 10.000,00
Tilskrevne renter 274,82 500,85
Betalt til årets idrætsudøver -1.000,00 -1.000,00
Betalt af VIF (indgår i »Præmier, pokaler mv.«) 0,00 499,15
Tilbageført VIF's betalinger for 1998-2002, jf. note 1 -2.066,06 0,00
Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 31. december 7.208,76 10.000,00  
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»Fonden« blev stiftet i 1984 med en grundkapital på 10.000 kr. Det var planen, at der årligt skulle 
betales 1.000 kr. af renteindtægterne til årets idrætsudøver. Grundet faldende rente har der i en 
række år ikke være tilstrækkelige indtægter til at der kunne udbetales 1.000 kr. VIF har derfor betalt 
det manglende beløb. VIF har ligeledes betalt graveringen af den tilhørende pokal. 
 
I 2003 blev det i samråd med og godkendelse fra gavegiveren besluttet, at der fremover udbetales 
1.000 kr. af fonden – uanset at fonden derved vil blive udhulet. Samtidig skal VIF have tilbageført 5 
års betalinger. Endelig ændrede fonden navn fra »Merko Lavpris Viby’s fond til årets 
idrætsudøver« til »Viby Lavpris’ fond til årets idrætsudøver«.  
 
 
Note 8. 2003 2002

Henlagt beachvolley 1. januar 20.419,80 20.419,80
Forbrug til anlæg af beachvolleybanen, jf. note 10 20.419,80 0,00
Henlagt beachvolley 31. december 0,00 20.419,80  

 
Beløbet stammer primært fra en gave fra Ramsø Kommune på 18.000 kr. i 1999. 
 
 
Note 9. 2003 2002

Henlagt ungdomsarbejde 1. januar 16.130,18 16.130,18
Forbrug til anlæg af beachvolleybanen, jf. note 10 16.130,18 0,00
Henlagt ungdomsarbejde 31. december 0,00 16.130,18  

 
Beløbet stammer fra vinfest og bankoarrangementer i hhv. 1996 og 1997. Arrangementerne er med 
tilladelse fra ToldSkat afholdt momsfrie mod at overskuddet anvendes til ungdomsarbejde. 
 
 
Note 10. 2003 2002

Køb af sand til anlæg af beachvolleybanen 33.312,50 0,00
Øvrige anskaffelser vedr. anlæg af beachvolleybanen 21.300,89 0,00
Omkostninger i alt til anlæg af beachvolleybanen 54.613,39 0,00
Øvrige omk., der indgår i »Møder« og »Diverse« 3.577,75 0,00
Omkostninger i alt beachvolleybanen 58.191,14 0,00

Omkostninger til beachvolleybanen er finansieret ved:
Direkte sponsorater (se nedenfor) 14.000,00 0,00
Fra henlæggelsen til beachvolley, jf. note 8 20.419,80 0,00
Fra henlæggelsen til ungdomsarbejde, jf. note 9 16.130,38 0,00
Fra driften/egenkapitalen 7.640,96 0,00
Finansiering vedr. beachvolleybanen i alt 58.191,14 0,00  

 
De direkte sponsorer er BG Bank, Viby afdeling, Ramsø Kommune (ud over det i note 8), Dåstrup 
Glas A/S, Gadstrup Malerforretning samt Ramsø Revisionskontor A/S. 
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Oversigt over afdelingernes regnskabstal mv. 
Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Jujitsu Petanque Total 

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002

Indtægter:
Kontingenter 125.367 123.957 137.075 144.900 113.575 160.467 111.950 109.410 3.400 6.300 9.850 10.875 501.217 555.909

Andre idrætslige indt. 8.895 3.380 15.500 45.634 14.605 28.056 91.587 107.334 0 0 0 0 130.587 184.404

Tilskud 11.225 9.787 61.211 56.215 26.365 25.054 54.575 31.511 1.572 1.776 0 650 154.949 124.992

Indtægt cafeteria *) 2.200 3.311 15.856 4.118 3.900 5.200 13.327 12.400 8.600 9.100 10.400 13.000 54.283 47.129

Andre indtægter 14.758 10.298 21.914 12.432 7.301 8.321 52.144 26.009 1.186 227 3.312 3.927 100.615 61.214

Indtægter i alt 162.445 150.733 251.556 263.298 165.747 227.098 323.583 286.664 14.758 17.403 23.562 28.452 941.651 973.648

Omkostninger:
Træning 40.261 40.405 96.007 63.000 122.494 114.653 43.380 23.197 0 0 0 0 302.141 241.255

Turnering 2.850 2.475 59.676 94.823 13.217 14.091 133.393 129.699 0 0 5.264 3.429 214.400 244.516

Rejser og stævner 39.416 20.196 26.334 23.165 4.742 1.396 44.475 45.932 0 0 7.606 10.541 122.572 101.229

Uddannelse 3.280 1.469 3.360 2.630 2.942 7.829 7.450 17.875 0 0 0 0 17.032 29.803

Adm. og materiel 50.840 70.953 100.965 59.414 37.222 47.313 53.535 41.467 14.014 4.402 9.838 16.375 266.413 239.923

Kontingent VIF *) 14.310 14.940 11.790 11.880 14.310 12.555 9.675 7.335 2.250 1.250 2.025 1.800 54.360 49.760

Arrangementer 9.272 20.984 6.487 4.859 0 0 0 0 0 0 0 0 15.759 25.843

Udgifter i alt 160.229 171.422 304.619 259.771 194.925 197.836 291.908 265.505 16.264 5.652 24.733 32.144 992.677 932.330

Årets resultat 2.216 -20.689 -53.063 3.527 -29.179 29.262 31.675 21.159 -1.505 11.751 -1.171 -3.692 -51.026 41.318

Aktiver i alt 270.236 267.726 77.482 159.335 151.658 175.184 133.050 101.375 22.442 23.547 26.061 27.232 680.929 754.399

Egenkapital 194.258 192.042 77.482 130.545 133.103 162.282 133.050 101.375 22.042 23.547 26.061 27.232 585.996 637.022

Fremmedkapital 75.978 75.684 0 28.791 18.555 12.902 0 0 400 0 0 0 94.933 117.377

Medlemstal
(ifølge liste til DGI):
Under 25 år 96 84 304 195 151 171 150 169 40 38 0 0 741 657

25 år og ældre 230 236 100 94 128 163 52 71 15 15 42 45 567 624
I alt 326 320 404 289 279 334 202 240 55 53 42 45 1.308 1.281

Heraf ledere og instruk. 2 2 5 27 18 16 25 25 7 3 5 0 62 73
Til kontingentbetaling 324 318 399 262 261 318 177 215 48 50 37 45 1.246 1.208  
*) Indtægt cafeteria burde for 2003 være i alt 55.000 kr. og for 2002 være 50.000 kr. i alt, jf. note 6. Kontingent VIF består af afdelingskontingent og jubilæumskontingent. 
 
Bemærk: Regnskabstallene er fordelt på indtægts- og omkostningsarter efter hovedkassererens bedste skøn ud fra afdelingernes aflagte regnskaber. Da regnskaberne ikke er opstillet 
ens, er der derfor ikke sikkerhed for korrekt fordeling, eller for at opgørelsen er 100 % ens år efter år. 


