
Referat af repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening  

torsdag d. 11. november 2021 

Deltagere: FU (4), Badminton (1), Fitness (3), Fodbold (1), Gymnastik (4), Håndbold (2), Petanque (1), 

Svømning (1), Tennis (1), Discgolf (1), Æresmedlem (1) 

Fraværende: Cykling, Floorball, Løb/Walk&Talk 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

Niels Christian Andersen valgt. Repræsentantskabsmødet blev konstateret korrekt indkaldt i 

Heden. Stemmetællere vælges om nødvendigt senere. 

 

2. Præsentation af afdelingsrepræsentanter, valgt i overensstemmelse med §6 

Deltagerne listet herover. 

 

3. Formanden aflægger beretning 

Aflagt iht. den uddelte Årsberetning 2020. Discgolf er kommet til siden. Vi skal prøve at få 

medlemmerne tilbage efter Corona nedlukningerne. Vi er i dialog med DGI om fokus på, hvordan 

vi gør idrætsforeningen attraktiv for de unge. 

Tennis bragte lysforholdene i hallerne op, lyset er ikke ensartet. Roskilde Kongrescenter har 

udarbejdet en pris på 1.200.000 dkr, men der er ikke taget beslutning om udbedring. 

 

4. Formændene for idrætsafdelingerne aflægger beretninger (afløses af skriftlige beretninger i 

årshæftet) 

Fodbold: Arbejder på fuld knald på udvikling af VG. 

 

5. Hovedkassereren forelægger den reviderede årsrapport 

Gennemgået iht. den uddelte Årsrapport 2020. 

Kontingent er faldet pga. medlemsnedgang. 

Tilskud til ældre og diverse indtægter er stor set det samme. 

Ingen væsentlige afvigelser i udgifter i forhold til tidligere år. 

Mindre aktivitet i afdelingernes regnskabstal. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af formand (i lige år) 

- 

8. Valg af næstformand (i ulige år) 

Inga Skjærris Nielsen genvalgt 

 

9. Valg af sekretær (i lige år) 

- 

10. Valg af hovedkasserer (i lige år) 

Jytte Andersen genvalgt 

 

11. Valg af bestyrelsesmedlem 

- 

 



12. Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant for et år. 

Thomas Kastrup valgt revisor indtil 2023 

John Block valgt til revisor suppleant  

 

13. Eventuelt 

Fitness, Tennis, Petanque ønsker en automat med varme drikkevarer. Cafeens åbningstider 

diskuteret.  

FU vil arbejde for at få mere adgang til Cafe området. Anbefaler at vi stemmer for at Tune IF kan 

blive kåret til Årets Idrætsforening. Inspiration om nye aktiviteter fra Tune IF blev givet. 

 

Dirigent:    Referent: 


