
Beretning  2018. 
Et år er gået, og det er tid til den årlige status 

og opdatering af – ikke riget tilstand – men Viby 

Idrætsforenings tilstand, der overordnet set er 

rigtig god – hvilket resulterede i DGI`s 

udnævnelse af VIF til årets forening 2018.    

 

 

Vi har oplevet et år, hvor alle afdelinger ved 

siden af den ”daglige” drift har arbejdet med 

Persondata forordningen og de afledte 

vedtægtsændringer. Man kan da humoristisk 

sige, at timingen af Persondataforordningens 

implementering falder meget heldigt, da 

Roskilde kommune er særdeles vanskelig, at få 

ind i en forpligtende aftale eller et samarbejde. 

Alle vores henvendelser, drukner i 

Svømmehallens budget overskridelser, 

besparelser på skoleområdet Peder Syv og 

Dåstrup, cykelstien imellem Gadstrup og Viby, 

Skovsbo udstykningen og Lindegården.  

 

Derfor har HB/FU arbejdet på de indre linjer, 

dels med den førnævnte Persondata forordning 

og revision af vedtægter, som vi senere skal 

stemme om. Men vi har også arbejdet med 

etiske regler, billede politikker, forretningsorden, 

datafrigørelse, regler for æresmedlemmer – 

resultatet af dette arbejde kan snarest ses på 

vores nye hjemmeside.  

 

Hjemmesiden? Også på dette område blev vi 

tacklet af omgivelserne, da Weboteket pludselig 

meddelte, at de lukkede ned – og der var derfor 

ingen fremadrettet host service, og at de ville 

lukke ned – hvornår vides ikke? 

Hovedforeningen er derfor i skrivende stund i 

gang med, at opdatere og modernisere vores 

hjemmeside til Wordpress, så den også passer til 

smartphone. Når dette arbejde er tilendebragt, 

vil FU lave en Workshop og hjælpe de afdelinger, 

der også anvender weboteket (indtil videre har 

hoved-foreningen sikkerheds kopierede alle 

dokumenter fra alle afdelinger).  
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Vi har selvfølgelig arbejdet med alle de gode 

tilbagevendende aktiviteter fx Natsjov, Åben 

Sommer, Foredragene, Høstfesten, Sponsorer, 

møder med kommunen, Visionerne, Lokalplaner, 

Juletræ, Fastelavn,  

 

Idrætsfacilitetsundersøgelsen, Optimering af 

faciliteterne, Erfa, RIU, Brugerrådet, Roskilde 

kongrescenter, øvrige samarbejdspartnerne – og 

så alle de andre aktiviteter jeg lige i øjeblikket 

har glemt.  

 

 

 

 

 

 

Derudover har FU påbegyndt et større arbejde, 

hvor vi forsøger, at tømme Inga Skjærris´s 

hoved, computere og depoter – med henblik på 

arkivering via lokalhistorisk forening mv. Dette 

arbejde tænkes, at ville være en stor opgave. 

 

I skrivende stund fylder den eventuel udflytning 

af Lindegården (Psykiatrisk behandlings – og 

botilbud) til Viby temmelig meget i byens 

bevidsthed. For Idrætsforeningen drejer dette 

sig imidlertid kun om den planlagte placering af 

botilbuddet, der ifølge de første tegninger sætter 

en prop i Idrætsforeningens forventelige fysiske 

udvidelse fremadrettet. VIF har selvfølgelig 

øjeblikkelig kontaktet kommunen og  

efterfølgende været til møde med Roskilde 

kommune om det uheldige i denne placering, 

der selvfølgelig er helt uacceptabelt for os.  

Vi har fået et tilsagn fra kommunen, at de vil 

tage hensyn til os, når lokalplanen for området 

endeligt skal udfærdiges – VIF vil følge 

beslutningsprocessen nøje og holde kommunen 

op på løftet.  
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Der er som altid fuld gang i Viby Idrætsforening, 

der håndteres taktiske og daglige 

problemstillinger i et væk, med humør og 

dedikation, Der samarbejdes med 

Kongrescentret og forpagter og skulle 

formanden glemme noget, så er der i hvert fald 

ingen mundlamhed i hverken FU, HB eller blandt 

alle medlemmerne i vores meget levende 

forening. Når alt dette går op i en enhed, så er 

det sjovt,at være formand – tak til alle for 

2018!!!!!!!!     

29. marts 2019 

Dan Olsson, Formand   


