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Ledelsespåtegning 
Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for Viby Idrætsforening (Viby IF 
/ VIF) for 2007.  
 
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven samt Viby IF’s vedtægter. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af Viby IF’s aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. 
 
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse den 28. april 2008. 

 
Revisionspåtegning 
Vi har revideret årsrapporten for Viby IF. Regnskabets tal er kontrolleret til kontokort, bilagene er 
stikprøvevist gennemgået, og beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 
Den 15. april 2008 
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Hovedbestyrelsens beretning 
Viby IF’s organisation ser således ud: 
 

 

1) Består af hovedbestyrelsen + 2 repræsentanter fra hver afdeling + 1 repræsentant for hver 100 
aktive medlemmer i hver afdeling. 

2) Består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt formændene for hver afdeling – 
kaldes også HB. 

3) Består af følgende hovedbestyrelsesmedlemmer: formand, næstformand, hovedkasserer og 
sekretær. 

4) 100-års-udvalget skal forberede aktiviteterne op til Viby IF fylder 100 i 2009. 
Aktivitetsudvalget (blev i 2004 sat i bero og nedsættes nu efter behov), Halfordelingsudvalget, 
PR-udvalget og Sponsorudvalget (er p.t. også sat i bero som udvalg under hovedbestyrelsen).  

5) Formelt hedder ledelsen af cafeteriaet »Cafeteriaudvalget« og er også et udvalg, men i denne 
sammenhæng er det valgt at holde det særskilt. 

6) Der er følgende afdelinger: Badminton, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Jujitsu, Løb og 
Petanque. 

7) De enkelte afdelinger kan også nedsætte udvalg efter behov. 
 
Udenfor Viby IF’s organisation findes Viby Støtteforeningens Aktivitetsfond (VSA), der støtter 
Viby IF. Derudover modtager Viby IF støtte fra kommunen. Endelig modtager Viby IF 
(afdelingerne) direkte og indirekte sponsorstøtte fra en lang række sponsorer – tak for det! 
 
2007 var året, hvor der kom en ny afdeling, nemlig Løbeklubben. Der blev også nedsat et 
forretningsudvalg, der skal få arbejdet i hovedbestyrelsen til at gå mere glat. I 2007 blev der 
desuden arbejdet videre med at få flyttet værestedet (cafeteriaet) – desværre med begrænset held, 
selvom det var tæt på at lykkes. Ud over tilskuddet til den nye afdeling, har der i 2007 også været 
særlige indtægter og omkostninger til tryk og distribution af en folder med omtale af Viby IF’s 
afdelinger. Desværre var der problemer med kvaliteten og omdelingen. 
 
 

Repræsentantskabet 1) 

Hovedbestyrelsen 2) 

Udvalgene 4) 

Forretningsudvalget 3) 

Afdelingerne 6) Cafeteriaet 5) 
 

Udvalg X 7) Udvalg Y 7) 
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Formandens beretning for Viby Idrætsforening 2007 
Indledning 
Der er rigtig mange udfordringer i en flerstrenget forening, som 
Viby Idrætsforening med sine ca. 1.200 medlemmer fordelt på 7 
afdelinger, et lille fald i forhold til 2006. 
 
I 2007 har der været mange bolde i luften, nogle svæver fortsat, 
andre er kommet i hus, men også i årene fremover vil der være 
mange store udfordringer, der skal tages hånd om for at få Viby 
Idrætsforening tilpasset fremtiden. 
 
For bestyrelsen er det vigtigt, at Viby Idrætsforening som paraply og 
en juridisk enhed får tilpasset de ønsker og krav, som medlemmerne 
og byen forventer. 
 
Alle afdelinger fungerer tilfredsstillende. 
 
I 2007 kom løbeklubben til, de er kommet rigtig godt fra start. Vi byder afdelingen velkommen og 
glæder os over endnu en afdeling i familien og ønsker held og lykke. 
 
Jeg vil også ønske fodbold tillykke med samarbejdet med Herfølge. Forhåbentlig bliver dette 
samarbejde til stor glæde for begge parter Fodbolden har haft en pæn tilgang af nye spillere og har 
behov for flere spilleflader og flere omklædningsfaciliteter. Det arbejdes der på, og det er med i den 
plan vi har for fremtiden. 
  
Udendørsfodboldbanerne er i 2007 blevet renoveret med topdressing og vertikalskæring. Det er 
forestået af kommunen, som er dem der passer og kridter banerne. 
  
Håndbolden fik nogenlunde styr på organisationen, men der skulle også i år en ekstraordinær 
generalforsamling til for at finde en ny formand. 
 
Gymnastik har haft en fin sæson med flere nye aktiviteter. Halfordelingsmødet for næste sæson 
2008/2009 blev rost, man er blevet lovet, at der ikke vil blive alle de aflysninger på Peder Syv 
Skolen. 
 
Badminton kører, men der mangler spillere og især ledere til at løfte de mange arbejdsopgaver, der 
er i en afdeling. 
 
Jujitsu har haft en pæn tilslutning, og der har været flere sociale arrangementer. Og alle, der gik til 
graduering, har bestået.  
 
Petanque har også haft et pænt år. Dog har man besluttet at lukke sit klubblad, da det er vanskeligt 
at få nogen til at skrive. 
 
Cafeteriet drives under Viby Idrætsforenings regi efter retningslinjer, som hovedbestyrelsen vedtog 
i 2003. Man besluttede dengang at der skulle være 40-50 medarbejdere, som månedlig havde 1-2 
vagter. Det var idrætsafdelingerne der stillede med medarbejdere, og dermed opnåede de andel i 
overskuddet fra cafeteriet. Daglig leder er Edith Jensen. Åbningstiden i cafeteriet er normalt kl. 
18.00-22.00. I weekenderne (og ved arrangementer) holdes der åbent efter nærmere aftale. 
 
Der har været lidt uro om denne ordning, og en enkelt afdeling har drøftet muligheden for at melde 
sig fra ordningen. 
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Jeg vil godt opfordre alle til, at der bliver en større opbakning fra alle afdelingernes forældre til at 
melde sig som frivillige til en cafeteriavagt. ---- Cafeteriet er en meget stor fordel for klubben. Uden 
disse frivillige hænder ----- ingen ----- cafeteria. Det er trods alt her, at der skabes et fællesskab, 
men også at man kan få et bidrag fra overskuddet til arbejdet i afdelingerne. 
 
Cafeteriet har i det år som er gået trods alt givet et ganske pænt overskud. Tak til Edith og alle dem 
som i Cafeteriet har ydet en stor indsats igennem året. 
 
Generelt gøres der et godt og stort stykke arbejde i alle afdelinger for at få tingene til at fungere. 
 
Ud over det, som er nævnt ovenfor, er der flere medlemmer/hold, der har nået ganske flotte 
sportslige resultater, stort tillykke med dette. 
 
Generelt syntes der ikke at være de store problemer end dem der må forventes når en stor 
organisation skal have nye ledere og trænere. 
 
I 2007 har vi også fået nedsat et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, 
hovedkasserer og sekretær, og udvalget skal få arbejdet i HB til at gå mere glat, således at der i HB 
primært skal drøftes arbejdet i afdelingerne. 
 
Alt fungerer ikke optimalt. Det er noget, der skal arbejdes videre med i det kommende år.  
 
I 2007 har der været en ret stor mødeaktivitet på mange områder, som har trukket meget på 
afdelingerne. Det er noget af det som kan virke opslidende, men jeg har følt, at det har været 
nødvendigt, for at få alle med i beslutningerne.   
 
Jeg vil gerne opfordre til en større solidaritet og en bedre forståelse og sammenhold afdelingerne 
imellem. Jeg har sagt det før, skal Viby Idrætsforening været et lokalt samlingspunkt i Viby er 
samværet og sammenholdet og fællesskabet med til at danne grobund for et godt og sundt 
foreningsliv, og hermed ”det hele menneske”. 
 
Foreningslivet repræsenteret nemlig det, der er vokset ud af menneskets egen virketrang og bidrager 
til at skabe respekt og forståelse for andre. Foreningslivet i Danmark er noget særligt. 
 
Kunsten er ikke blot at få børn og unge til at dyrke idræt. Kunsten er at fastholde dem og især de 
unge i 14-17 års alderen. Det er alle vist meget enige i, og det helt fundamentale er, at det 
udelukkende kan lade sig gøre, hvis børnene og de unge har gode oplevelser med deres sport/idræt. 
De gode oplevelser skabes af gode trænere og de positive frivillige ledere, men også forældrene kan 
bidrage betydeligt med det gode eksempel. Når børn vælger en idrætsgren, sker det som regel på 
baggrund af de gode oplevelser. 
 
De frivillige kræfter er det sande guld i dansk idræt, men desværre bliver der færre og færre ildsjæle 
bl.a. på grund af manglende opbakning. Der er ingen, der har lyst til at blive skældt ud for snart det 
ene også det andet, når alt ikke går efter en snor. Jeg tror, vi alle skal til at tænke alternativt i den 
kommende tid, for at vi fortsat kan fastholde hele idrættens fundament. 
 
Det er blevet meget anderledes at være Roskilde Kommune, der er blevet langt til alting. Vi er kun 
en lille brik blandt 35.000 idrætsfolk i Roskilde Kommune. 
 
Vi har fået en anden måde, at skulle arbejde på i forhold til tilskud – lokaler – baner og mange 
andre områder. 
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Det er ikke noget nyt, at alt nyt kan være problemfyldt, og være besværligt. Vi er også klar over, at 
det tager tid at køre noget nyt ind, men alle skal huske på, at være frivillig idrætsleder skal og bør 
ikke være en belastning. Selv om at der med de større kommuner også vil ske forandringer i 
foreningerne. 
 
Kommunerne vil i fremtiden blande sig i idrætspolitikken. Vi ser det med de nye opgaver på 
sundheds og forebyggelsesområdet, som i forbindelse med kommunesammenlægningen blev 
overført fra amt til kommunen. Politikerne vil udnytte de muligheder som idrætslivet giver indenfor 
både forebyggelse og sundhed, men også indenfor integration, kan vi blive stillet overfor et mere 
vidtgående samarbejde. 
 
Jeg vil godt advare mod den tendens, det vil kunne trække idrætten væk fra folkeoplysningen, hvor 
man traditionelt har respekteret idrættens autonomi. Som skrevet tidligere er foreningerne baseret 
på frivillige, og derfor skal man være meget påpasselig med at stille krav til foreningerne om at 
medvirke til at løse problemer på forebyggelses- og sundhedsområdet. Skulle det gå så vidt, at 
foreningerne kun kan få penge ved at deltage aktivt i de politikker som kommunen vedtager, vil der 
være mange der siger stop.  
 
Vi skal ikke til at dokumentere og lave effektmålinger. 
 
Vi vil gerne medvirke til at løse enkelte opgaver, som vi kan magte, men det skal være i en tæt 
dialog.  
 
Roskilde kommunes Idrætspolitik 
Viby Idrætsforening har naturligvis indgivet et høringssvar til Roskilde Kommunes nye 
idrætspolitik. 
 
Det var lidt skuffende, at materialet var så kortfattet og at indholdet ikke havde flere visionære 
tanker om fremtidens idræt i kommunen.  
 
Nu venter vi på næste udspil. 
 
Skal der være en idrætspolitik i kommunen er det meget nødvendigt, at alle klubber/ foreninger har 
et ejerskab til politikken. 
 
Idrætskonsulent i kommunen 
Roskilde Kommune har en idrætskonsulent, Pernille Hasløv, som alle afdelinger kan gøre brug af i 
forbindelse med opstart/afvikling af projekter, men også til andre ting, kan konsulenten kontaktes. 
 
Idræts-tur i kommunen 
Den 16. juni 2007 havde Roskilde Kommune en rundtur til udvalgte idrætsanlæg og faciliteter. 
Viby var en af dem som blev besøgt. 
 
Politiker og embedsmænd fik forevist hallerne og en grundig information om udbygningsplanerne 
vedr. værestedet (flytningen af cafeteriet). 
 
Der blev også orienteret om behovet for flere fodboldbaner og omklædningsfaciliteter, samt 
behovet for en renovering og ikke mindst vedligeholdelse af det eksisterende. 
 
Viby Idrætsforening havde ansøgt om midler fra 4 mio. kr.-puljen (en pulje, som kommunen har til 
vedligeholdelse og mindre ombygning af idrætsfaciliteter). Vi fik afslag i 2007, men for 2008 er der 
reserveret 1 mio. kr. til projekteringen af værestedet.    
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Der har været brugt mange arbejdstimer på det ønskede værested. Vi har pt. fået udarbejdet en 
skitse over projektet af arkitekt Claus B. Hansens tegnestue i Roskilde.  
 
Skitsen/oplægget vil også skitsere fremtidens behov for mere halkapacitet samt flere 
udendørsspilleflader. Det er vigtigt, at vi allerede nu tager højde for, at der forventes at komme en 
udbygning af Viby, så indbyggertallet kommer op på 15.000 beboer over de næste 10-15 år mod de 
nuværende ca. 4.000. 
 
Jeg håber meget, at kommunen vil være lydhøre overfor de behov, der er for en udbygning og 
renovering af Viby Idrætsforenings anlæg, og vil afsætte den nødvendige økonomi over en fastsat 
årrække. 
 
Idrætspriser 
Viby Idrætsforening fik i år tildelt kommunens idrætspris på 5.000 kr. som tilfaldt Edith Jensen. 

 
Vi siger endnu en gang TILLYKKE til Edith og takker hende for det store 
arbejde, hun gør som frivillig i Viby Idrætsforening.     
 
Ud over de 3 idrætspriser, som ligger i Viby IF’s regi, og som traditionelt 
uddeles på repræsentantskabsmødet, er der i Roskilde Kommune flere andre 
priser, som vi har mulighed for at indstille idrætsaktive, ledere og trænere til. 
Vi kan blive bedre til at lave indstillinger. For vi har da mange herude, som 
også fortjener en anerkendelse af det daglige arbejde.     

 
ERFA-samarbejdet 
Der har også i 2007 været erfaringsudveksling mellem Vindinge, Tune, Borup, Kirke Hyllinge og 
Viby Idrætsforeninger. 
 
Det er meget givtigt at høre hvordan andre foreninger takler de forskellige emner. En sådan 
udveksling kan også bidrage til nye tiltag, hvor foreningerne kan støtte hinanden. 
 
Den 1. april 2008 var det Viby Idrætsforenings tur til at være vært for gruppen. På mødet bliver der 
udvekslet ideer og tanker om mange ting. Vi er enige i at når vi går fra et møde, skal vi gerne have 
noget med hjem.  
 
Brugerråd 
Da Viby Hallen blev kommunal i sin tid, blev der etableret et brugerråd, som er bindeled mellem 
den kommunale forvaltning, halinspektøren og idrætten. 
 
Brugerrådet er videreført i Roskilde Kommune, men jeg syntes det er vanskeligt, at få lydhørhed for 
de ønsker, som brugerrådet sammen med halinspektøren har fremført. 
 
Vi hører intet. Vi skrev om at få tilført flere midler til bl.a. renoveringen/vedligeholdelse, det er 
svært at få budgettet til at nå sammen, men vi hørte intet. Nu her til budget for 2009 skriver vi igen 
vores ønsker, så må vi se.  
 
Alle ved jo, at hvis tingene kommer til at se forsømt ud, er de mere udsat for hærværk - desværre. 
For hærværk går ud over alle idrætsforeningens medlemmer. 
  



Årsrapport 2007 for Viby IF  Side 8 af 20 

Vi glædes over opsætningen af nyt lys og renoveringen af varmeblæserne, men det holdt hårdt, 
inden der skete noget. Jeg mener ikke, at der i en sådan situation skal gå flere måneder, inden der 
sker noget. 
 
I efteråret var der på visse tidspunkter kun 11 grader i hallen. 
 
Der var også en større oversvømmelse i hallen, efter et kraftigt regnvejr, gulvet stod under vand. 
Det betød at vægpladerne i hal 2 måtte udskiftes. De omkostninger der fulgte, er i det store hele 
betalt af forsikringen. Vi håber nu på, at gulvet ikke har taget skade.  
 
Musikanlægget og højtalerne i hallen er under al kritik og bør udskiftes. 
   
Renovering af klubhus  
Klubhuset har efterhånden en del år på bagen og kræver en rigtig kærlig 
hånd. Huset er nedslidt. Det mangler en gang maling: Vi kunne ønske os, 
at vi kan få malet, få nye lamper samt møbler inden der skal være 
jubilæum i 2009, så det ser pænt ud til arrangementet. Der mangler 
møderum og depotplads. 
 
Møderummet blev gjort brugbart til møder ved at buret blev fjernet. Tak 
til Michael (hovedkassereren) for hjælpen. Rummet blev malet af Ole og 
John fra petanquen. Vi siger tak for jeres indsats, det var dejligt.  
 
Viby IF har bekostet et nyt gulv, og vi fik andre møbler og mere 
hyldeplads til afdelingernes materialer. 
 
Fodbolden har fået anskaffet en container til alt deres materiel, som de er ved at indrette. Nu 
mangler vi blot noget til håndboldens mange plastikposer, så området i forhallen kan blive mere 
indbydende, når der er udenbys klubber på besøg.       
 
Ny halinspektør 
Den 1. maj 2007 tiltrådte Brian Hansen stillingen som halinspektør. I det år, der er gået, har der 
været mange ting at tage hånd om, bl.a. oprydning i depoterne. Jeg tror det har overrasket, at der er 
så meget administrativt arbejde. Jeg syntes, at der er sket meget siden maj 2007, og det bliver rigtig 
godt, når alle planerne om renovering er fuldført.   
 
Temamøder 
I årets løb har vi haft tre temamøder, hvor aktuelle emner har været sat på dagsordenen bl.a. 
forsikringer, tilskudsregler og foreningsstrukturer. 
 
Det er altid givtigt, at få inspiration ude fra. Det er også noget, som der i det nye år vil blive afholdt, 
når der er noget, som kan være aktuelt for alle afdelinger. 
 
Jeg mener, at kursussiden skal opprioriteres, og at de som har lyst til et kursus eller to skal 
imødekommes.    
  
SSP-samarbejde 
Hen over sommeren 2007 har der flere gange været problemer med nogle utilpassede unge, som har 
hærget og chikaneret i og ved Viby Hallen. Vi forsøgte at få dem i tale, hvilket til dels lykkedes i 
samarbejde med SSP. Halinspektøren fik lavet en aftale med nogle unge som stod for at arrangere 
en fodboldturnering mellem jul og nytår. Det blev en succes.   
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I de to dage var der omkring 75 deltagere. Vi havde herefter igen et møde med SSP, ungdomsskolen 
ungdomsklubben og landbetjenten, og alle var enige i, at vi skulle forsøge igen med et idrætsligt 
arrangement, hvilket skete den 7. marts 2008. Her kom der 150 unge. Vi fik en økonomisk 
støtte/håndsrækning fra SSP i kommunen, hvilket vi takker mange gange for.  
 
Det er aftalt, at vi holder et arrangement mere her i foråret – den 25. april. Det ville være lykken, 
hvis der var en gruppe unge, der selv organiserede aftenen. 
  
Vi er meget opmærksomme på, at disse arrangementer ikke 
må tage overhånd og skubbe andre idrætter/ medlemmer ud.  
 
Jeg vil gerne på hele bestyrelsens vegne opfordre de unges 
forældre til at melde sig som frivillige hjælpere i foreningen, 
så kan de ved selvsyn opleve, hvad deres børn og unge laver 
en fredag aften i Viby.  
 
Stor tak til alle de frivillige, der var med til at sikre, at aftenen 
(den 7. marts 2008) blev en succes, og at alt blev afviklet i god 
ro og orden. 
 
Cityforeningen 
Viby Idrætsforening er medlem af Viby City Forening, hvilket 
betyder, at idrætten skal hjælpe byens handelsliv ved forskellige arrangementer. Det kan fx være 
ved de store handelsdage, hvor de unge kan hjælpe til i forretningerne, som en gestus og tak for de 
sponsorater der bliver givet idrætten over et år. 
 
Messen 
Viby City Forening holder en forbrugermesse den 24.-25. maj, og her kan Viby Idrætsforening få en 
stand, hvor de enkelte afdelinger kan præsentere deres aktiviteter eller tilbyde medlemskab.  

 
Der vil under messen være optræden fra et eller flere gymnastikhold.  
    
Sponsorer 
Viby Idrætsforening har mange sponsorer, der på hver deres måde støtter børne- og 
ungearbejdet i Viby Idrætsforening. Det er noget, som er rigtig godt, og som ikke 
kan undværes.  
 
I forbindelse med 2007 programmet fik vi lavet en folder, der skulle deles ud til alle 
husstande. Vi fik rigtig mange til at sponsere og tegne annoncer i bladet. Desværre 
var trykket ikke det bedste, og dem som skulle dele ud, manglede flere områder. Vi 
forsøger at gøre det bedre til næste sæson.  
 

En meget stor tak til gymnastikafdelingen som var tovholder på ideen. Jeg vil gerne takke alle 
foreningens sponsorer og håber, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende. 
     
Hjemmesiden 
Viby Idrætsforenings hjemmeside er et godt medie til markedsføring og kommunikation. Alt hvad 
der sker i Viby Idrætsforening, kan læses her. Tak til webmasteren(-erne) for et godt stykke arbejde. 
 
Jubilæum 
100-års-jubilæet i 2009 er ved at blive sat i faste rammer med rigtig mange arbejdsgrupper. Jubilæet 
skulle gerne blive et brag af en fest. - Rammerne skal være på plads til juni 2008. 
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Der er nedsat flere udvalg, som arbejder med forskellige forslag til events både til selve dagen, men 
også de sportslige arrangementer hen over sommeren. 
 
Et jubilæum vil altid koste penge, men da der har været sparet op over årene, er der en startkapital 
til at arrangerer for, men ellers er det HB’s holdning, at jubilæet så vidt muligt skal hvile i sig selv. 
 
Der vil blive oplevelser for børn, unge og de voksne.  
 
Der vil blive udskrevet en konkurrence om eventuelt et nyt logo og et nyt design på tøj til Viby 
Idrætsforening. Når man bliver 100 år, må man gerne se på, om det der nu har fungeret i alle årene, 
fortsat er gangbart. 
 
Vi glæder os alle til den store dag, og håber på rigtig stor opbakning blandt medlemmerne og 
borgerne. 
   

Roskilde Idræts Union (RIU)  
Viby Idrætsforening har tidligere været medlem af Ramsø Idræts Union. 
Ved kommunesammenlægningen blev idrætsunionen nedlagt, og vi kom 
med i Roskilde Idræts Union, som også er en paraply over næsten alle 
idrætsklubber i Roskilde Kommune. Idrætsunionen er det talerør, som 
foreningerne har i forhold til det politiske system, det er også 
idrætsunionen, kommunen bruger som talerør overfor foreningerne, når der 
er ting, der skal informeres om, eller som bliver sendt til høring. 

 
Hvis ikke sådan et talerør fandtes, ville der være mange små foreninger/klubber som ikke ville blive 
hørt. 
 
Vi bakker fuldt og helt op om det fælles talerør.       
 
Folkeoplysningsudvalget 
Roskilde Kommune har et Folkeoplysningsudvalg, hvor idrætten er repræsenteret med to 
medlemmer. Udvalget har følgende opgaver: 
 

• Udvalget skal sikre en samlet udvikling på hele kultur og fritidsområdet.   
• Udvalget skal fremme helhedstænkning og sammenhæng samt inddrage brugere, når det er 

aktuelt. 
• Udvalget skal høres i forbindelse med behandling af budgettet for det samlede kultur – og 

fritidsområde. 
• Udvalget skal drøfte principper for udmøntning af de lokale tilskudsregler. 
• Udvalget skal fordele lokaler og udendørsanlæg samt tilskudsmidler under udvalget. 

 
Udvalget har en del penge, som foreninger kan ansøge om til bl.a. nye tiltag. Jeg vil gerne opfordre 
de afdelinger, der har overskud til at tænke nyt, at komme frem med ideerne. Det kunne jo være, at 
vi med et tilskud kunne få skubbet flere nye tiltage i gang til glæde for alle medlemmer i Viby 
Idrætsforening. 
 
Se ind på kommunens hjemmeside under kultur- og fritid   
 
Fremtiden: 
Er der ingen der kan spå om (Storm P). men alligevel kan jeg godt have en mening om, hvordan jeg 
ønsker den kunne blive.  
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Viby Idrætsforenings afdelinger skal løfte i flok, så vi får en stærk 
og dynamisk organisation som er synlig i bybilledet. 
 
Jeg håber, at projektet med flere boldbaner, renoveringen og 
etableringen af værestedet kan blive en realitet, som kan stå klar til 
jubilæet, og at vi kan få flere mødefaciliteter, ligesom de 
eksisterende bade og omklædningsrum kan renoveres. 
 
Efter repræsentantskabsmødet skal vi i HB have en drøftelse af 
værdigrundlaget for Viby Idrætsforening og få drøftet kvaliteten af 
det arbejde i foreningen.       
 
Vedtægter 
For at gøre arbejdet i Viby Idrætsforening mere overkommelig, er vi ved at rette vedtægterne til. 
Viby Idrætsforening er en flerstrenget forening, og derfor er det vigtig, at få alt det juridiske på 
plads, så alle afdelinger er bekendt med tingene.  
 
Jeg ønsker at Viby Idrætsforening er bygget op med en generalforsamling, en hovedbestyrelse, et 
forretningsudvalg samt afdelingerne og diverse udvalg, så det bliver forretningsudvalget der er den 
daglige ledelse.   
 
Håndbog 
Selv om en håndbog ikke giver svar eller kan løse alle spørgsmål, så kunne det være en rigtig god 
ide, at få nedskrevet alle de retningslinjer og regler, som der er blevet vedtaget gennem årene. Så 
har nye bestyrelsesmedlemmer en mulighed for at finde forskellige oplysninger et sted. 
 
Det er tanken, at der skal nedsættes et lille udvalg, som skal samle oplysningerne og sammenskrive 
tingene, til noget som er brugbart 
 
Forsikringer 
Alle afdelinger er blevet opfordret til, at få registreret alle deres ejendele, som befinder sig i hallerne 
og på Peder Syv Skolen. Jeg er sikker på, at når alt er gjort op, er der for rigtig mange penge.  
 
Hvis der skulle ske en vandskade eller en brand, er der ingen forsikring der dækker på nuværende. 
Derfor tager forretningsudvalget sagen op her i foråret med henblik på at få tegnet en 
løsøreforsikring.    
 
Børneattester 
Er noget som skal gennemføres på alle nye ledere og trænere, der har med børn at gøre. Der skal 

ske en opfølgning hvert andet år. Vi har drøftet i HB hvordan man har taklet det 
tidligere. Forretningsudvalget drøfter sagen her i foråret og vender tilbage med 
hvordan attesterne håndteres i fremtiden. Det er HB der har ansvaret for at 
tingene er i orden.   
 
Fælles kasserer 
I fremtiden ser jeg gerne, at Viby idrætsforening har en fælles kasserer for alle 
afdelinger. Kassereren skal være lønnet og skal tage sig af 
medlemsregistreringen, opkrævning af kontingent, afregning af skat, 
indberetninger og alle de andre opgaver, som hører under kassererjobbet.  
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Kassererjobbet er en meget krævende post og noget, som skal være i orden. Jeg tror, at det i 
fremtiden vil blive svære at få frivillige til at påtage sig det store stykke arbejde uden kompensation. 
 
Flere udvalg 
For at arbejdet i Viby Idrætsforening ikke skal ligge på nogle enkelte personer, ønsker jeg, at der 
bliver flere, der løfter. Det kan gøres ved, at der nedsættes ad hoc-udvalg til specifikke opgaver.  
 
Her tænker jeg bl.a. på: 
 

• at arrangere fester – høstfest, sponsorfest eller klubfester generelt, 
• at arrangerer temaarrangementer og kurser,  
• at stå for hele it-området med undervisning af webmastere og kasserer(e).  

 
Det er min opfattelse, at der til specifikke arbejdsopgaver vil kunne findes personer, som er 
interesseret.   
  
Afslutning  
Her til sidst skal der lyde en stor tak til alle foreningens frivillige ledere trænere og forældrene for et 
ganske stort stykke arbejde. Uden jer var der ingen Viby Idrætsforening. 
 
Også en tak til Roskilde Kommunes politikere og til forvaltning for et godt samarbejde. Vi er ikke 
altid enige. Vi ville gerne høre lidt mere fra jer og gerne tages lidt mere med på råd omkring 
forskellige problemstillinger. 
 
Tak til alle foreningens sponsorer til pressen til Roskilde Idræts Union, til vore 
idrætsorganisationer, til Lions Club Ramsø og til Viby Støtte- og Aktivitetsfond.  
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde og modspil i 
en meget travl periode. 
 
Tak. 
 
 
Inga Skjærris 
formand   
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Anvendt regnskabspraksis 
Generelt 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A. Der 
er suppleret med hovedbestyrelsens beretning samt en oversigt over afdelingernes regnskabstal mv. 
 
Regnskabspraksis er ikke ændret i 2007, men sproget er ændret lidt. 
 
Anvendt regnskabspraksis 
Indtægter og omkostninger indregnes, når rettigheden/forpligtelsen opstår. Der foretages 
periodiseringer af indtægterne/omkostninger, hvis ændringen i årets periodisering beløbsmæssigt 
overstiger 500 kr. 
 
Anskaffelser straksafskrives i anskaffelsesåret, da de stilles gratis til rådighed for brugerne, og Viby 
IF derfor ikke får indtægter herfra. 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 Viby IF’s forpligtelser og omvendt. Afdelingernes 
regnskabstal indregnes derfor ikke i årsrapporten, men vises alene i en samlet oversigt bagest i 
årsrapporten. 
 
Cafeteriaet aflægger særskilt regnskab, og der indregnes alene et beløb svarende til cafeteriaets 
egenkapital i årsrapporten 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 årsrapporten – dog indregnes Aktivitets-
udvalgets 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. Fondens renteindtægter og udbetalinger føres alene på balancen. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 
Note 2007 2006

Indtægter:
Afdelingskontingent (35 kr. pr. medlem, jf. side 10-11) 35.700,00 38.815,00

1 Jubilæumskontingent (10 kr. pr. medlem, jf. side 10-11) 10.200,00 11.090,00
2 Diverse indtægter 31.750,00 15.200,00

Renteindtægter mv. 3.685,82 1.519,24
Indtægter i alt 81.335,82 66.624,24

Omkostninger:
Kontingent, DGI 5.670,00 5.670,00
Kontingent, Roskilde Idrætsunion (RIU) (tidl. Ramsø) 4.790,00 0,00
Kontingent, Erhvervsforum Roskilde (tidl. Ramsø Erh.) 1.250,00 1.250,00
Møder 9.180,00 4.861,50
Gaver og lignende 3.003,95 2.498,75

3 Godtgørelse for telefonudgifter mv. 2.400,00 2.400,00
3 Aviser, blade og tidsskrifter 568,00 2.212,00
4 It-udgifter 7.948,75 12.297,50

Gebyrer 22,00 14,00
5 Kontorhold 5.452,94 1.050,38

Præmier, pokaler mv. 999,00 984,00
6 Underskud i Aktivitetsudvalget 8.528,00 8.440,25
2 Omkostninger Viby IF's folder 24.689,55 0,00
7 Tilskud til Løbeklub 9.500,00 0,00
5 Diverse/udstyr 10.942,65 375,00

Omkostninger i alt 94.944,84 42.053,38

Årets resultat -13.609,02 24.570,86

Som foreslås fordelt således:
1 Henlagt til jubilæumsfond 10.200,00 11.090,00
7 Frigivelse af henlæggelse til volleyball -26.880,53 0,00

Overført til egenkapitalen 3.071,51 13.480,86
Disponeret i alt -13.609,02 24.570,86
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Balance pr. 31. december 2007 
Note 2007 2006

Aktiver:
Checkkonto 64.709,84 26.972,43
Obligationskonto 154.564,89 150.879,07
Tilgodehavender 0,00 0,00

8 Kapital, cafeteria 11.604,64 6.946,30
9 Kapital, Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 3.609,75 4.517,42

Aktiver i alt 234.489,12 189.315,22

Passiver:
Egenkapital:
Saldo 1. januar 81.699,97 68.219,11
Overført af årets resultat 3.071,51 13.480,86
Saldo 31. december 84.771,48 81.699,97

Henlæggelser:
7 Henlagt vollyball 0,00 26.880,53
1 Henlagt jubilæumsfond 79.420,00 69.220,00

Henlæggelser i alt 79.420,00 96.100,53

8 Egenkapital cafeteria 11.604,64 6.946,30
9 Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 3.609,75 4.517,42

10 Gæld 55.083,25 51,00
Passiver i alt 234.489,12 189.315,22  
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Noter 
Note 1. 2007 2006

Henlagt jubilæumsfond 1. januar 69.220,00 58.130,00
Årets henlæggelse 10.200,00 11.090,00
Jubilæumsfond 31. december 79.420,00 69.220,00  

 
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, så man har midler til at fejre Viby IF’s 100-års-
dag i 2009. Man budgetterede i 2001 med ca. 10.000 kr. pr. år, dvs. ca. 80.000 kr. i alt. P.t. 
forventes beløbet at blive ca. 90.000 kr. Efter praksis forrentes henlæggelsen ikke. 
 
Det er sat som overordnet mål for jubilæet, at der som helhed skal være et nul-resultat eller gerne et 
overskud. Det er derfor ikke givet, at der bliver behov for at trække på henlæggelsen. Et eventuelt 
restbeløb kan benyttes til andre gode formål. Hovedbestyrelsen har givet Forretningsudvalget 
bemyndigelse til at disponere over midlerne til brug for jubilæet. 
 
 
Note 2. 
Vedrører hhv. diverse indtægter fra salg af reklamer i Viby IF’s folder og omkostninger til tryk og 
omdeling af folderen. 
 
 
Note 3. 
Viby IF har tidligere betalt for »Dagbladet« og DGI’s »Krumspring« til formanden samt 
godtgørelse for telefonudgifter mv. til formanden, sekretæren (som der i en periode ikke har været 
en af) og til hovedkassereren. I 2006 og 2007 er der alene godtgørelse til formand og hovedkasserer. 
 
 
Note 4. 
It-udgifterne i 2006 vedrører hovedsageligt anskaffelsen af et CMS-system til 10.353,75 kr. CMS-
systemet benyttes til at administrere Viby IF’s hjemmeside (www.vibyif.dk). Udgiften for 2007 
vedrører driften af CMS-systemet samt rentegning af logoer mv. til hjemmesiden og brevpapiret. 
 
 
Note 5. 
Kontorhold vedrører bl.a. tryk af kuverter og en farvepatron. Udgiften til diverse/udstyr vedrører 
projektor og et lærred. 
 
 
Note 6. 
Hovedparten af medlemmerne i aktivitetsudvalget meddelte omkring årsskiftet 2003-04, at de gerne 
ville træde ud af udvalget. Da der ikke kunne findes nye medlemmer til udvalget, blev det stillet i 
bero efter fastelavnsfesten i 2004. Fra og med 2004 er der derfor ikke et fast udvalg med egen 
kapital. Indtægter og omkostninger for aktiviteter fremgår af en linje i resultatopgørelsen. 
 
I 2007 blev resultatet samlet et underskud på 8.528 kr. mod et underskud på 8.440,25 kr. i 2006. 
 
 
Note 7. 
Det blev oprindeligt aftalt mellem den nu nedlagte volleyballafdeling og hovedbestyrelsen, at det 
overførte beløb (26.880,53 kr.) »hensættes på en konto, der administreres af Viby IF’s 
hovedbestyrelse. Når og hvis der igen måtte være interesse for volleyball i Viby, er der således en 
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god startkapital.«. Beløbet er indsat på Viby IF’s checkkonto, og det blev i 2002 besluttet, at 
renterne tilfalder Viby IF. 

Hvis der ikke oprettes en ny volleyballafdeling, henstår beløbet uændret til og med 31. marts 2007. 
Derefter opløses henlæggelsen og beløbet overføres til egenkapitalen til fri disposition for 
hovedforeningen, fx til børne- og ungdomsarbejde.  
 
Da hovedbestyrelsen ikke blev kontaktet inden eller under repræsentantskabsmødet i 2007 om 
oprettelsen af en ny volleyballafdeling, foreslog og fik hovedbestyrelsen bemyndiges til at anvende 
beløbet til bredere formål inden for Viby IF’s hovedformål. Henlæggelsen blev i overensstemmelse 
hermed opløst og overført til den frie egenkapital i årsrapporten for 2007).  
 
Såfremt nogen ønsker at oprette afdelinger indenfor andre sportsgrene end volleyball og har behov 
for økonomisk hjælp til at komme i gang, er man velkommen til at sende en ansøgning til 
hovedbestyrelsen. Viby IF’s nye Løbeklub har ansøgt og modtaget støtte i 2007. 
 
 

Note 8. 2007 2006
Cafeteriaets egenkapital 1. januar 6.946,30 10.938,03
Periodens resultat 69.658,34 51.008,27
Udlodning til afdelingerne, jf. også side 8 -65.000,00 -55.000,00
Cafeteriaets egenkapital 31. december 11.604,64 6.946,30

 
Cafeteriaet drives på hovedbestyrelsens vegne af Cafeteriaudvalget. Afdelingernes medlemmer 
driver cafeteriaet på frivillig basis. Cafeteriaudvalgets formand og kasserer får et mindre beløb til 
dækning af omkostninger, hvorefter cafeteriaets resterende overskud i henhold til retningslinjerne 
fordeles til afdelingerne på baggrund af det antal timer, som afdelingens medlemmer har stået i 
cafeteriaet, eller overføres til cafeteriaets egenkapital. 

Cafeteriaet har desuden 2.320 kr. (ekskl. renter) til gode hos D. Hansen, jf. dom af 21. juni 2004. 
Vedkommende har erklæret sig insolvent i retten, hvorfor det er usikkert, om/hvornår pengene 
bliver betalt. 
 
 

Note 9. 2007 2006
Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 1. januar 4.517,42 5.465,75
Tilskrevne renter 92,33 51,67
Betalt til årets idrætsudøver -1.000,00 -1.000,00
Viby Lavpris' fond til årets idrætsudøver 31. december 3.609,75 4.517,42  

 
»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 medfører 
hævningen at fonden derved vil blive udhulet og til sidst forsvinde. Viby IF betaler graveringen af 
den tilhørende pokal. 
 
 
Note 10. 
Gælden ultimo 2007 vedrørte primært indbetalinger fra gentegninger af halreklamer, der ikke var 
fordelt til afdelingerne (26.500 kr.), gæld til Løbeklubben (22.690,25 kr.) samt kontingent til 
Roskilde Idrætsunion (4.790 kr.). Gælden til Løbeklubben er opstået, fordi Løbeklubben endnu ikke 
har fået oprettet egen bankkonto, og derfor har haft benyttet Viby IF’s bankkonto. 
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Oversigt over afdelingernes regnskabstal mv. 
Badminton Fodbold Gymnastik

2007 2006 2007 2006 2007 2006
Indtægter:
Kontingenter 101.686 105.784 227.176 178.097 130.313 139.853
Andre idrætslige indt. 13.795 11.060 48.823 16.517 11.050 12.870
Tilskud *) 22.857 14.402 110.348 75.969 71.187 46.398
Indtægt cafeteria **) 500 3.800 19.500 13.800 5.300 5.000
Andre indtægter 11.820 11.867 1.137 386 2.920 903
Indtægter i alt 150.658 146.913 406.984 284.769 220.770 205.024

Omkostninger:
Træning 32.976 37.139 51.964 48.890 74.851 86.173
Turnering mv., rejser 55.823 43.426 141.195 99.167 25.469 38.076
Uddannelse 1.530 1.530 6.260 11.819 8.561 16.627
Adm. og materiel 55.071 52.875 150.371 93.498 12.806 17.654
Kontingent VIF ***) 11.160 11.835 14.715 13.230 10.755 14.400
Arrangementer 1.212 3.662 14.150 -11.146 0 0
Udgifter i alt 157.772 150.467 378.655 255.458 132.442 172.930

Årets resultat *) -7.114 -3.554 28.329 29.311 88.328 32.094

Aktiver i alt 167.820 174.403 119.719 91.390 271.940 184.045
Egenkapital 108.363 115.477 119.719 91.390 271.940 183.612
Fremmedkapital 59.457 58.926 0 0 0 433

Medlemstal (ifølge liste til DGI):
Under 25 år 51 58 294 272 165 160
25 år og ældre 190 190 12 55 75 79
Til kontingentbetaling 241 248 306 327 240 239
+ Ledere og instruk., (LI) 5 14 42 65 0 30
I alt (ekskl. passive med.) 246 262 348 392 240 269
 
 
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. 
 
*) Tilskuddet fra kommunen er højere i 2007 end det plejer at være. Til gengæld skal 
afdelingerne nu betale lokalegebyr. Regningen for disse gebyrer er kommet så sent, at de ikke er 
blevet afsat i regnskaberne. Da Viby IF ikke har fået tilstrækkelig information om gebyret har det 
ikke været muligt at afsætte gebyret skønsmæssigt. 
 
Årets resultat for 2007 er derfor alt andet lige højere, end det vil være fremover. 
 
**) Indtægt cafeteria burde være i alt 65.000 kr. for 2007 og i alt 55.000 kr. for 2006, jf. note 8. 
 
***) Kontingent Viby IF består af afdelingskontingent og jubilæumskontingent. 
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Håndbold Jujitsu Løb****) Petanque Total 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

100.520 105.618 3.700 3.450 0 0 10.875 10.000 574.270 542.802
28.975 875 0 0 0 0 0 0 102.643 41.322
55.301 48.043 4.411 1.682 15.685 0 0 0 279.789 186.493
8.600 9.900 9.000 8.000 0 0 15.500 9.050 58.400 49.550

137.418 96.073 644 332 0 0 5.206 3.968 159.146 113.529
330.814 260.509 17.755 13.464 15.685 0 31.581 23.018 1.174.247 933.697

46.829 44.708 0 0 0 0 0 0 206.620 216.910
135.535 137.006 17.220 0 0 0 8.068 10.801 383.310 328.476

1.975 12.322 7.700 0 4.800 0 0 0 30.826 42.298
41.029 17.836 3.158 6.903 1.385 0 13.743 7.789 277.562 196.555
6.345 7.065 1.125 1.485 0 0 1.800 1.890 45.900 49.905

0 0 1.355 2.554 0 0 0 0 16.717 -4.930
231.713 218.937 30.558 10.942 6.185 0 23.610 20.480 960.935 829.214

99.101 41.572 -12.803 2.522 9.500 0 7.971 2.539 213.312 104.483

260.230 168.600 26.823 39.783 22.415 0 33.909 25.938 902.856 684.159
222.258 127.992 26.431 39.233 9.500 0 33.909 25.938 792.119 583.642

37.972 40.608 392 550 12.915 0 0 0 110.736 100.517

95 115 30 20 0 0 0 0 635 625
31 26 7 5 0 0 44 40 359 395

126 141 37 25 0 0 44 40 994 1.020
22 21 4 2 0 0 2 6 75 138

148 162 41 27 0 0 46 46 1.069 1.158  
 
****) Løbeklubben er først startet i 2007. Der er derfor ingen kontingentbetalende medlemmer pr. 
31. december 2007. 
 
Løbeklubben har fået bevilget et samlet tilskud på 19.100 kr. fra kommunen. Heraf er anvendt 
6.184,75. Det resterende beløb på 12.915,25 anvendes i 2008 eller betales tilbage. 
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Fremtiden er Her og NU! 
 
I 2009 kan Viby Idrætsforening fejre, at foreningen har eksisteret i 100 år. En sådan fødselsdag 
giver anledning til at se fremad: 
 

 Hvordan skal Viby Idrætsforening udvikle sig de næste mange år? 
 

 Hvordan kan vi sikre en fortsat udvikling og tilpasning til den tid vi lever i og er på vej 
imod? 

 
 Hvordan kan vi sikre, at alle afdelinger kan leve op til ansvaret for at udvikle og tilpasse de 

enkelte aktiviteter? 
 

 Hvordan kan andre beslægtede aktiviteter, naturligt indpasses under Viby Idrætsforenings 
paraply?  

 
 Hvordan sikrer vi, at der kommer tilstrækkeligt med faciliteter til det behov der vil blive i 

årene fremover? 
 

 Hvordan kan fællesskabet og sammenholdet i foreningen styrkes? 
 

 Hvordan sikre man, at der er kvalitet i alle de aktiviteter der er i foreningen på tværs af alle 
afdelinger til gavn for det enkelte medlem? 

 
 Hvad er Viby Idrætsforenings idégrundlag?  

 
For at få svar på de og mange andre spørgsmål, skal der sættes en proces i gang, som skal give svar 
på, hvad vil vi med Viby Idrætsforening nu og 5 og 10 år frem. 
 
Jeg forventer, at alle niveauer vil samarbejde om at finde fælles løsninger med plads til 
forskellighed, nytænkning og vilje til at bygge bro mellem synspunkter og holdninger. 
 
Vi vil arbejde på, at alt i store træk er belyst, behandlet og sammenskrevet, så foreningens nye 
vision og mission kan blive præsenteret og vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2009, så vi også 
på denne måde kan markere 100-års-dagen men ikke mindst idrætsforenings fremtid i Viby.   
 
Jeg ser frem til en spændende dialog om vores fælles fremtid! 
 
 
Inga Skjærris 
formand 


