
Viby Sjælland marts 2020/Dan Olsson   

Beretning  2019   

Så fløj et år mere forbi; dage, uger, 

måneder ræser afsted, pludselig er 

det på den tid af året, hvor 

beretningen for året, der er gået, 

skal aflægges. Jeg tømmer den 

GDPR sikrede mailboks og kigger 

ned i den, mens jeg husker tilbage 

og tænker på, hvordan vi brugte 

vores frie tid i 2019.    

Viby Idrætsforenings tilstand, er 

ganske fin, vores revisorer siger, at 

der er styr på pengene, og der 

drives en masse godt 

kammeratskab og sport i vores 11 

afdelinger, Floorball afdelingen har 

lige oprettet sig selv under VIF 

paraplyen, dog har vi samlet tabt 

lidt medlemmer.  

Det eneste, der falder mig og andre 

for brystet er den stadig mindre lyst 

til ”frivillighed”, hvor man giver 

nogle timer til et praktisk stykke 

arbejde i stedet for fx et øget 

kontingent. Det er alt fra 

stoleopsætning-er, til salg af 

billetter. Her har vi igennem de 

senere år oplevet en mærkbar 

nedgang i lysten, ikke kun i vores 

forening, men også i andre 

foreninger. Det er selvfølgelig 

bekymrende for 

fremtidsperspektivet, for det vi 

kalder forenings-Danmark.        

Vi har oplevet et år, hvor alle 

afdelinger ved siden af den ”daglige” 

drift stort set er kommet i mål med 

hjemmeside, Facebook, Persondata 

forordningen og de afledte 

ændringer af vedtægterne - en stor 

tak til Claus Hansen, der nærmest 

har fået Guru status og har ført os 

alle sikkert igennem og over på en 

ny IT Platform inden Weboteket 

(Webhotel) drejede nøglen om.   

Vi har brugt tid på forholdene i 

Dåstrup hallen, hvor det primært er 

vores Badminton afdeling, der har 

lidt under manglende lys og utætte 

tage. Ellers kan man ikke sige, at vi 

har haft stor kontakt med Kultur og 

Idrætsforvaltningen i forhold til 

facilitetsstøtte. Den eneste kontakt 

vi har haft i 2019, strækker sig til 

nogle få ordudvekslinger ved 

receptioner og så selvfølgelig Inga`s 

utrættelige søgen midler til børnene 

fx Fastelavn, Juleløb, Kidz Sport 

Award og så selvfølgelig Høstfesten. 

- Der er vist noget med en 

svømmehal og lidt lavvande i 

kassen – som blokerer for 

strategiske og taktiske tanker og 

muligheder. Der er desværre 

udsigt til yderligere 

tilbageholdelse af 

anlægsaktiviteter i 2020 af 

hensyn til den slunkne 

kommunekasse i 2020.     

Derfor har HB/FU igen arbejdet på 

de indre linjer, og samarbejdet med 

RKC er blevet væsentlig styrket, 

efter ansættelse af 

Administrationschef Michael 

Thomsen. Følgende ønsker har vi 
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fået hakket af i 2019: Wifi, 

fliser/grus ved affaldsstativerne, 

fikset strømforsyningen til 

måltavlen, nye møbler i 

mødelokalet, ny projekter i 

Værestedet (flytning af den gamle 

projektor til mødelokalet), indkøb af 

højtaler anlæg, nye borde i 

værestedet, mad ud af huset mv.         

Vi har selvfølgelig arbejdet med alle 

de tilbagevendende aktiviteter fx 

Natsjov, Åben Sommer, Foredrag-

ene, Høstfesten, Juletræsløb, 

Fastelavn, 

Idrætsfacilitetsundersøgelsen, Erfa, 

RIU, Brugerrådet, Roskilde 

kongrescenter og alle de øvrige 

samarbejdspartnerne – og så alle de 

andre aktiviteter jeg lige i øjeblikket 

har glemt.  

Sidste år var udflytningen af 

Lindegården (Psykiatrisk 

behandlings – og botilbud) til Viby 

et stort emne. Vi har selvfølgelig 

fulgt processen nøje, og det oplæg 

kommunens arkitekter har vist os er 

spiselig for os, der bliver sikret at 

VIF kan flytte ”mod syd og sydøst”, 

altså ned mod Langdysse gården og 

overløbsanlægget ved Horsevænget 

vil blive inddraget i 

Idrætsanlægget– med den hensigt, 

at komme i spil til en eller flere 

løberuter til Klosterskoven, og det 

åbner for en række muligheder i 

fremtiden fx Crossfit, flere 

boldbaner, lidt mere læ på banerne, 

svømmeanlæg osv.      

Der er altid fuld gang i Viby 

Idrætsforening, der håndteres 

taktiske og daglige problemstillinger 

i et væk, med humør og dedikation, 

vi holder dialogmøder med alle 

afdelinger, der samarbejdes med 

Kongrescentret og forpagter. Jeg 

opfatter Hovedbestyrelsen og 

Forretningsudvalget som et fælles 

formandskab, hvor alle medlemmer 

kan stille spørgsmål - det er nemlig 

vores forening!  


