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Viby Idrætsforenings Klubsang. 

 

Mel.: Pigerne fra småland…….. 

Hej Viby- kammerater, lad os synge klubbens sang, 

Om vores liv og færden og omkring dens vante gang. 

Den lyder alle vegne, hvor vi sender hold`ne hen. 

Den er jo om vore egne, og alverden kender dem. 

Vi er medlemmer i Viby. Det er os i hvidt og grønt. 

Vi er gode at besøge, for i Viby er der kønt. 

Om vi vinder eller taber, er vort valgsprog” på`n igen” 

Vi jo alle er atleter, her i finde kan en ven. 

 



5

 
 
 
 
 
 
 

 
Dagsorden til repræsentantskabsmødet 

  
Tirsdag den 29. september 2020 kl. 18.00   

i Viby Idrætscenters Cafe. 
 

Vi begynder kl. 18.00 med at spise lidt og derefter uddeles følgende idrætspriser: 
 

 Super Best Viby’s Idrætspris 
 Årets idrætsudøver (af Super Best Viby) 
 Årets træner- /lederpris   
 Årets bemærkelsesværdige præstation  

  
Derefter går vi over til selve mødet: 
 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 
 

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

3. Formanden aflægger beretning. 
 

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

 
5. Hovedkassereren forelægger den reviderede årsrapport.  

 
6.                   Behandling af indkomne forslag  
 
7.                  Valg af formand (i lige år)  Dan Olsson er på valg og er villige til genvalg  

 
8.                  Valg af næstformand (i ulige år)  
 
9.                  Valg af sekretær (i lige år)  Lotte Jensen er på valg og villig til genvalg 

 
10.                  Valg af hovedkasserer (i ulige år) – Jytte er på valg 
 
11.                   Valg af medlem til Bestyrelsen – Lisbeth Nielsen( nyt medlem til bestyrelsen) 

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

 Keld Nielsen er på valg og modtager genvalg 
 Revisorsuppleant: John Block er på valg og modtager genvalg 
  

 
13.                 Eventuelt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet 
  

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 18.00 
i Viby Idrætscenters Cafe. 

 
Vi begynder kl. 18.00 med at spise lidt og derefter uddeles følgende idrætspriser: 
 

 Super Best Viby’s Idrætspris 
 Årets idrætsudøver (af Super Best Viby) 
 Årets træner- /lederpris   
 Årets bemærkelsesværdige præstation  

  
Derefter går vi over til selve mødet: 
 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 
 

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

3. Formanden aflægger beretning. 
 

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

 
5. Hovedkassereren forelægger den reviderede årsrapport.  

 
6. Behandling af indkomne forslag a) vedtægtsændringerne. 

 
7. Valg af formand (i lige år) – udgår 

 
8. Valg af næstformand (i ulige år) – Inga modtager genvalg 

 
9. Valg af sekretær (i lige år) – Lotte modtager genvalg (1 år på grund af gamle  

                                    regler)  
 

10.  Valg af hovedkasserer (i ulige år) – Jytte modtager genvalg 
 

11.  Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant for et år. 
• Thomas Kastrup er på valg og modtager genvalg 
• Revisorsuppleant: John Block er på valg og modtager genvalg 
•  

 
12. Eventuelt. 
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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 
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Viby Sjælland marts 2020/Dan Olsson   

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 
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, 
Foredragene, 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.  



9

Viby Sjælland marts 2020/Dan Olsson   

 

 

 

 

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 Idrætsan-
lægget– 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!  

Dan Olsson formand  

Marts 2020 

 

 

 

 

 

 Natsjov i Viby Idrætsforening. 

Natsjov er stadig et rigtig godt 
arrangement for børnene og det ses 
tydeligt på det fremmødte antal som 
ligge omkring de 200 hver den 1. 
fredag i måneden. 

Det er Jacob Stephansen som er 
koordinatoren, også er der ca. 10- 
15 frivillige, som møder op og 
hjælper til.   

Vi vil meget gerne have flere unge 
til at melde sig som frivillig gerne fra 
ca.17 år, det er også noget som er 
godt at skrive på sit CV, når man 
skal videre i livet. 

 

Natteravnene kommer også forbi og 
som en stor overraskelse fik vi også 
besøg af politiet fra Roskilde, de 
skulle bare lige kikke, men det 
endte med at de Spillede bordtennis 
med børnene. Vi ser gerne deres 
tilstedeværelse lidt oftere   
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Viby Sjælland marts 2020/Dan Olsson   

 Fastelavn 2020. 

ER en gammel tradition i i Viby 
Idrætsforening også i år var 
arrangement godt besøgt med 140 
voksne og 150 børn, som var meget 
fantasifuld i deres udklædning, Der 
var besøg af Ballonkongen, der 
tryllede med både balloner og andre 
sjove ting.  

 

 

 

 

 

 

Åben Sommer 2019.  

Åben sommer er et samarbejde 
mellem Gadstrup Idrætsforening, 
Viby Idrætsforening og 
ungdomsklubberne i Viby, Dåstrup 
og Gadstrup. 

Børnene deltager i forskellige slags 
idrætter og vi har også aktiviteter 
som kommer fra omegnsklubberne, 
som vi ikke har i Gadstrup og Viby. 
Deltagerantallet er meget 
varierende fra 50 pr. dag til ca. 80     

 

 

 

 

Kulturforedragene.  

Foredragsrækken i 2019 er også en 
aktivitet som samler mange af vores 
ældre medborgere, der er næsten 
fuld hus hver gang hvilket vil sige 
ca.60 

Hans Peter Tams fra Kundby, som 
fortale om sin flugt fra Nazisterne. 

Advokat Finn Jørgensen om 
oprettelse af testamenter og 
fremtidsfuldmagter 

Fhv. direktør for Sjællandske medier 
Torben Dalby Larsen, om sin 
karriere fra journalistelev til direktør 
m.m.  
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Viby Idrætsforening 
Lindevej 32 

4130 Viby Sjælland 
CVR-nr: 29 59 27 13 

www.vibyif.dk 

Årsrapport

2019

Viby Idrætsforening 
(Viby IF / VIF) 
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Bestyrelsens beretning for 
sæsonen 2019 – 2020 

Badminton. 
 

 
 
 
Sæsonen 2019-2020 fik en anderledes 
afslutning, end vi på nogen måde kunne 
forestille os. På grund af corona-epidemien 
blev der fra den 13. marts 2020 sat en stopper 
for alle sociale og sportslige aktiviteter i 
Danmark. Hvornår det igen bliver tilladt at 
forsamles mere end 10 personer – og dermed 
kunne blive aktiveret på banerne, vides ikke. 
Allerede den 14. marts var vi ude og aflyse 
klubmesterskaberne, al ungdomstræning, 
motionist – og  60+ spil. 
  
 

En status på sæsonen viser, at vi desværre 
igen må konstatere nedgang i medlemstallet. 

Vi har registreret 205 medlemmer mod 225 i 
forrige sæson og 270 medlemmer i sæsonen 
forinden. I indeværende sæson er årsagen 
ikke, at de unge forlader byen og klubben, 
men at der i den anden ende af aldersskalaen 
er flere, der har måttet opgive at spille på 
grund af skader. Det mærkes specielt på 60+ 
holdet om onsdagen. Her er skaderne endda i 
flere tilfælde sket på spilledagen. Vi har haft 2 
brækkede håndled, en ankelskade og en 
sprunget akillessene. Om skaderne skyldes al 
den harpiks vi desværre trækkes med – og 
samtidig dårlig rengøring, vides ikke, men det 
er meget påfaldende, og aldrig sket før. 
 
At vi ved kommunal beslutning har fået 
frataget tiden torsdag aften, med plads til 20 
spillere er også en væsentlig årsag til 
medlemsnedgangen – og dermed også 
manglende indtægter. Kultur og 
Idrætsudvalget besluttede at tildele tiden til 
Gymnastik, der havde ønske om at oprettet et 
springhold for 14+ gymnaster. Ved nærmere 
eftersyn er deltagerne på det hold mere 40+, 
så sagen er taget op overfor kommunen. Som 
et plaster på såret fik vi et fugtskab til en 
værdi af 42.000,00 kr. fra kommunen!! 
 
Halfordelingsmødet forløb fredeligt, men vi 
har stadig et ønske om, at få vores torsdagstid 
tilbage.  
 
Holdsport har vi droppet og i stedet benyttet 
os af et godt gammeldags regneark til 
medlemsregistrering. Ikke raketvidenskab, 
men det virker bedre end Holdsport. 
 
Rent undtagelsesvis var vi ikke at finde til 
Høstfesten i 2019 og i indeværende år 
afvikles der ingen Høstfest på grund af 
corona.  
 
Med vanlig omhu tilpasser vi booking af 
baner, så vi ikke kommer til at betale for 
meget i halleje. For os er det stadig en 
voldsom stor udgift, ca. 50.000,00 kr om året, 
holdt op imod forholdene for vores 
naboklubber, hvor stort set ingen betaler for 



27

2 
 

halleje til deres kommune. I år har stort set 
alle baner været lejet ud.  
 
På motionistsiden har der været afholdt to 
inspirationsdage i hhv. september og marts. 
Begge velbesøgte og med fællesspisning som 
en hyggelig afslutning på dagen. Der har 
været tilmeldt 6 motionisthold, et 60+ 
seniorhold og 3 ungdomshold til DGIs 
turneringer. Nogle holdkampe er 
færdigspillede, mens andre mangler – på 
grund af corona - situationen. Der har været 
spillet mange gode kampe, og der er 
topplaceringer til et par af motionistholdene.  
  

 
 
 
 
 

Klubmesterskaberne måtte aflyses, men 
kampjubilarer er der stadig. I indeværende 
sæson har følgende spillere opnået 100 
kampe: Hans Poulsen, Kennet Iversen, 
Morten Nielsen og Torben Andersen. Henrik 
Ralov har spillet 200 kampe Mai-Britt 
Christensen har spillet 700 kampe. 
 
Vi har igen i år afholdt hjertestarterkursus for 
interesserede medlemmer. Efter 3 års 
fadderskab donerer Tryg Fonden 
hjertestarteren til klubben – med alt hvad det 
indebærer af udgifter. Efter diverse 
forespørgsler om deling af udgifterne mellem 
Dåstrup Skole, VIF og os, er sagen nu endt 
med, at Roskilde Kommune har overtaget 
fadderskabet – som de i øvrigt har gjort med 
alle hjertestartere, opsat på de kommunale 
bygninger. En dejlig udgift at være sparet for. 
 

Igen i år er vi så heldige,at komme ud af 
regnskabsåret med et lille overskud, men for 
at imødegå underskud fremover, har 
bestyrelsen stillet forslag til 
generalforsamlingen, at kontingentet forhøjes 
med 25,00 kr. pr. spiller. Forslaget blev 
vedtaget.                                                                               

                                                                             

                                                                                  
Belysningen i Dåstruphallen blev 
udskiftet i vinterferien og her under 
coronakrisen er der endvidere skiftet lys i 
Viby Idrætscenter og der et pt. Ved at blive 
udskiftet ventilation og tag på Dåstruphallen 
Alt sammen forbedringer, som vi sætter stor 
pris på. 

Ved den velbesøgte generalforsamlingen den 
1. juli udnævnte Viby Badmintonklub sit 
første æresmedlem. Ruth Carlsen har med 50 
års virke i klubben, både som spiller, træner 
og medlem af bestyrelsen ydet en forbilledlig 
indsat, som er værd at sætte pris på. Stor til 
lykke til Ruth, og tak for indsatsen. 

 
På generalforsamlingen kom der nye navne på 
flere poster. Egon Christensen er ny formand. 
Han afløser Mai-Britt Christensen, som har 
valgt at takke af efter små 25 år i klubbens 
bestyrelse. Ny formand for motionisterne er 
Torben Andersen og ny 
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ungdomsudvalgsformand er Kennet Iversen, 
der afløser Christina Schønemann, som over 
en lang årrække og kæmpeindsats har formået 
at få opbygget en stor ungdomsafdeling. Tak 
for indsatsen! 
 
 
Tak til bestyrelsen og alle andre frivillige, der 
igen i år har givet en hånd med! Vi takker 
endnu en gang for overskuddet fra salg af øl 
fra Det lille Bryggeri, når vi har haft hyggeligt 
samvær. Det luner altid med en ekstra skilling 
i kassen. 
  
Tak for denne sæson, som tidligere nævnt, fik 
en noget anderledes afslutning end vi 
overhovedet kunne forstille os. 
 
 

 
Cykling:  
 
Dagsorden–den formelle del 
 Valg af dirigent og referent 
 Formandens beretning 
 Kassereren fremlægger det reviderede 

regnskab til godkendelse 
 Fastsættelse af kontingent 
 Behandling af indkomne forslag – ingen 

modtaget 
 Valg til bestyrelsen 
 Valg til Viby Idrætsforenings 

repræsentantskab – kandidater? 
 Valg af suppleant til Viby idrætsforenings 

repræsentantskabet 
 Eventuelt 
 
Formandens beretning 
 Sæsonstart med 8km x så mange vi 

gad/kunne nå – tror max var 5 omgange – 
herefter grill og tombola 

 Landevejstræning fra april til oktober  – 
hvor mange km fik I kørt? 

 De fleste var med på tur inden 
sommerferien, mens der efter var 
lidt mindre fremmøde 

 MTB træning et par gange om ugen hele 
året 

 Julefrokost 
 Senior hold +69 
 Forskellige løb – mest på individuel basis 
Resten 

 Valg til bestyrelsen  
 Formand - Michael Steenfeldt 

– ikke på valg 
 Næstformand - Conny 

Rævmann – ikke på valg 
 Sekretær - Jesper Thougaard – 

på valg – genopstiller 
 Kasserer – Ryan Pedersen – 

ikke på valg 
 John Danielsen – på valg - 

genopstiller 
 Valg til Viby Idrætsforenings 

repræsentantskab – kandidater? 
 Valg af suppleant til Viby 

idrætsforenings repræsentantskabet 
 Eventuelt 
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ungdomsudvalgsformand er Kennet Iversen, 
der afløser Christina Schønemann, som over 
en lang årrække og kæmpeindsats har formået 
at få opbygget en stor ungdomsafdeling. Tak 
for indsatsen! 
 
 
Tak til bestyrelsen og alle andre frivillige, der 
igen i år har givet en hånd med! Vi takker 
endnu en gang for overskuddet fra salg af øl 
fra Det lille Bryggeri, når vi har haft hyggeligt 
samvær. Det luner altid med en ekstra skilling 
i kassen. 
  
Tak for denne sæson, som tidligere nævnt, fik 
en noget anderledes afslutning end vi 
overhovedet kunne forstille os. 
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 Eventuelt 
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VIF Fitness Generalforsamling 
13. augusts (udsat fra 24. marts) 
2020 
Formanden beretning 
 
2019 var igen et år som har stået i den daglig 
drifts tegn.  
I køber af året fik vi nye lamper, da flere har 
begyndt at falde ned. Disse har vi selv betalt. 
Desuden har vi fået lavet et par huller, som 
var kommet i gulvet. Dette betalt Roskilde 
Kommune. 
Kontoret er lige blevet malet. Og der er 
komme nyt skrivebord og skabe. 
Vi (og hovedforeningen) har fået ny 
hjemmeside, som Erik har stået for.  
Desuden har vi arbejdet med nye vedtægter 
grundet de nye GDPR regler. Disse kommer 
til afstemning i aften. 
Musikken kører godt igen. Der er i hvert fald 
færre klager over manglende lyd. P7 Mix 
lukkede med udgangen af 2019. Efter et 
upopulært forsøg med The Voice, spiller vi nu 
P6 Beat.  
Gennem året har vi løbende haft eftersyn og 
vedligehold af vores maskiner, så de kan 
holde så længe som muligt. 
Der har været ønske om en ny stepmaskine, 
da der til tider larmer. Men det gør de nye 
også, viser det sig. Så vi beholder den gamle 
indtil videre. Til gengæld har vi indkøbt 
tyndere stang og vægte til dødløft. 
Der er blevet indkøbt lidt småting som en 
Bosu bold til balance øvelser og forskellige 
ting til cirkeltræning. 
Igen har året budt på udfordringer med nogle 
(få) medlemmer, som ikke skifter sko, når de 
træner. Vi i håber, at dette nu er nogenlunde 
løst. Der har desuden være medlemmer, som 
lukkede andre ikke medlemmer ind. Vi håber 
at dette nu også er løst. 
I januar har vi været til dialogmøde med 
Forretningsudvalgt i Viby IF – og udvekslet 
gode ideer om samarbejde og fremtiden. 
I januar har vi gennemført 2 Events med 
sundhedscheck og inspiration til nye måder at 
træne på. Disse var en succes. Begge aftener 

var udsolgt med 20 deltagere hver gang. En 
stor tak til alle, som var med at at få dette 
arrangement op og stå - instruktører, Viby 
Apotek og Lisbeth fra DGI. Vi overvejer, om 
vi gentager succesen efter sommerferien. 
Medlemmer: 
Vi har nu 380 medlemmer og 53 på 
ventelisten (per 16/3 2020). (Per 13/8 er 
tallene henholdsvis 318/77). Vi har øget 
antal af medlemmer. I de seneste måneder er 
vi begyndt at optage nye medlemmer ca. hver 
14. dag – og ikke som vi plejer kun i april og 
oktober. Dette har fået ventelisten noget ned.  
 
Instruktører: 
Pt. har vi 6 uddannede fitness instruktører og 
5 Cirkeltræning instruktører. Randi er stadig 
bindeled mellem instruktørerne og 
bestyrelsen. 
Vores instruktører har løbende deltaget i 
diverse kurser. Senest en hjertestarterkursus 
29/2.  
De har i løber af året fået nyt tøj. Og får et 
gavekort 2 x om året, som tak for indsatsen. 
Først i august holdt vi en lille sommer-kom-
sammen i Trekroner for instruktører og 
bestyrelse. Og i januar holdt vi en hyggelig 
”julefrokost” i Roskilde. 
29/2 blev der afholdt et hjertestarterkursus i 
samarbejde med Hjerteforeningen. 
Fra bestyrelsen skal der også i år lyde en stor 
tak til alle instruktører – til fitness træning 
såvel som cirkeltræning.  
Bestyrelsen: 
Der er ikke det store at sige om 
bestyrelsesarbejdet, som har fungeret godt i 
god ro og orden. 
Ole Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen 
ved denne generalforsamling et år inden hans 
valgperiode udløber. Heldigvis fortsætter han 
som kontaktperson for holdtræning 
instruktørerne. 
Bettina Hansen har deltaget i de seneste 
bestyrelsesmøder. Og har hjulpet Susanne 
med at indmeldelse af nye medlemmer. 
Bestyrelsen foreslår derfor at Bettina 
indtræder som nyt medlem i stedet for Ole  
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Hanne har taget en ”fitness-vejleder” 
uddannelse.  
Genvalg 
Der er i år 2 medlemmer af bestyrelsen på 
genvalg. 
 Formand: Hanne Bagge. 
Bestyrelsesmedlem: Leon Vølund. Begge 
modtager genvalg.  
 Ole Nielsen ønsker, som sagt, at 
udtræde af bestyrelsen. Og bestyrelsen 
foreslår i stedet for at Bettina Hansen, som 
modtager valg. 
Desuden er suppleant Henrik Nissen-Petersen 
på valg. Han modtager ikke genvalg. I stedet 
foreslår bestyrelsen Peter Mandel, som 
modtager valg. 

 
 
 
 
 
 

Holdtræning: 
Rigtig mange benytter stadig vores 
holdtræning, hvor vi stadig har hold mandag 
morgen og sen eftermiddag, onsdag morgen 
og sen eftermiddag samt fredag morgen.  
Fremtiden: 
Vi arbejder, som vi har gjort næsten fra dag 1, 
på en udbygning, som desværre stadig ser ud 
til at have noget lange udsigter. Med 
venteliste det meste af tiden og ønsker om 
yderligere holdtræning har vi et stort behov 
for denne udvidelse. Men trods en sund 
økonomi er der stadig et langt stykke vej til at 
kunne finansiere denne – hvis vi ellers får 
kommunens tilladelse, da de ejer lokalerne. 
Vi er stadig ikke kommer med på budgettet 
fra Roskilde kommune. Men det er stadig det, 
som vi arbejder hen imod.  
Og igen i år – en opfordring. Hvis der er 
nogen i denne forsamling, om er gode til at 
søge midler eller har lyst til at prøve kræfter 

med det og blive gode til det, så kunne vi godt 
bruge en hånd til denne specifikke opgave. Så 
vi kan søge fonde og andre midler til en 
kommende udbygning.  
 

 
 

Fodboldformandens 
beretning 2019 

 
 
 

Hvad er der sket i årets løb. Der var 
udskiftning i bestyrelsen Carsten Steffens 
var på valg som old boys formand han 
valgte at stoppe en stor tak til ham for det 
arbejde har han gjort ikke bare i 
bestyrelsen men også i klubben hvor han 
bl.a har været træner, ny old boys 
formand blev Snorre Brink som har været 
aktiv på old boys holdet en del år så nu vil 
han gerne gøre en indsats på bestyrelse 
niveau, velkommen til Snorre. Sekretær 
posten var også på valg Anders Prosberg 
modtog ikke genvalg, Anders har været 
med en del år i klubben både som træner 
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og med i bestyrelsen hvor han har været 
den administrative drivkraft igennem 
mange år så det er store sko den nye 
sekretær skal udfylde, en stor tak til 
Anders for det arbejde han har lagt i 
klubben, ny sekretær blev Michelle 
Degnebolig, Michelle er holdleder for 
årgang 11/12, velkommen til Michelle. På 
valg var også undertegnede jeg valgte at 
forsætte trods mit løfte om stoppe 
primært for at forsætte arbejdet med at få 
Gadstrup og Viby fodbold slået helt 
sammen så vi kun er en fodboldklub i 
Roskilde syd. 
 
Til repræsentantskabs mødet var vi så 
heldige at cheftræner for årgang 08/07 
blev valgt til årets superbest pris, det et 
Lars Kousgård som har været træner for 
årgangen siden de startede til fodbold 
som 5-6 årige, stort til lykke til Lars. 
 
 

 
 
   
I uge 31 afholdte vi fodboldskole med lidt 
flere deltagere end sidste år, vi blev 48 
spillere, det var første år hvor vi som 
forsøg flyttede skolen til den sidste uge af 
skolernes ferie for at se om vi kunne få 
flere deltagere end sidste år det lykkedes 
vi blev 16 flere deltagere, så vi i alt blev 
48 spillere som vi havde vi rendende 
rundt i blandet vejr, vi forsøger igen til 
næste år og igen i den sidste uge af 
skolernes sommerferie(uge 32) og vi 
håber at kunne fylde skolen helt op, vi går 

efter 80 deltagere og her primo marts er 
halvdelen solgt så det ser godt ud så vi 
forventer som minimum 64 deltagere. 
 
Vi har haft en del SBU indendørsstævner 
lidt færre end sidste år så det niveau vi vil 
holde os til næste sæson, de fleste lå om 
søndagen så de gav ikke de store 
problemer med vores træning om 
lørdagen. Som noget nyt i år arrangerede 
Mitzi og Brian et stort indendørs stævne 
CP Cup som blev en stor succes med 76 
hold og 500 spillere i løbet af en 
weekend, der har været god feedback på 
stævnet, det har været et stort arbejde 
med en 30-40 hjælpere hen over 
weekenden, den store drivkraft har været 
Mitzi og Brian så en stor tak til dem for at 
sætte VG fodbold på landkortet som 
stævnearrangør. 
   
Igen i år er der gået meget tid på at få VG 
samarbejdet udviklet så vi kan fastholde 
flere af de ældre spillere det er stadig ikke 
nemt for vi er 2 klubber som har gjort 
tingene på hver sin måde men vi er 
kommet et godt stykke videre, alle hold i 
Viby Og Gadstrup hedder nu VG fodbold 
og de fleste er slået sammen til et hold og 
vi fastholder træning både i Gadstrup og 
Viby, anbefalingen fra bestyrelsen er at 
man træner 1 gang hvert sted i løbet af 
ugen så der ikke står en masse tomme 
baner som ikke bliver brugt og der er liv 
på banerne så vi kan lokke flere til.  
 
På den sportslige side har vi været 
nødsaget til at nedlægge vores årgang 
06/05 da der ikke var spillere nok til 
fastholde årgangen hvilket er ærgerligt 
det er en kombination af andre interesser 
og ønsket om en støre klub som gør at vi 
har mistet en del spillere, det samme er 
ved at ske for årgang 07/08 så det skal 
arbejdes hårdt på at fastholde den årgang 
ellers er den nok væk i løbet af 2020. 
Længere ned i rækkerne ser det bedre ud 
især efter sammenlægning af de 2 
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klubber men det skal ikke være en 
sovepude for risikoen for at der sker det 
samme når de bliver 12.14 år er der 
stadig så der skal arbejdes på vi er en 
attraktiv klub at spille fodbold i på det 
sociale men også det fodboldmæssige. 
På senior siden er et både godt og skidt 1 
holdet lægger til oprykning (serie 2) 

 

 
 
I det nye år forsætter arbejdet med at 
udvikle på VG samarbejdet så når 2020 
er gået er Gadstrup og Viby fodbold 
nedlagt og VG fodbold opstået som en 
samlet klub hvor vi kan arbejde på at 
udvikle fodbolden i Roskilde syd så vi kan 
tiltrække og fastholde spillere.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Floorball Viby IF 
Formandens beretning 
 
 
 

Foreningens 
første sæson har været 
præget af opstartsprocessen og 
selvfølgeligt corona.   
Foreningens er startet med et 
ambitionsniveau om at bruge mest muligt 
tid på floorball og mindst muligt tid på 
administration.  
Når det så er sagt, skal der i alle 
opstartsfaser bygges noget rutine op, 
hvilket også gælder de administrative 
aspekter af foreningens drift.  
Det vil også være et fokusområde i det 
kommende år.  
Vi skal ikke mindst have fokus på at få 
skabt overensstemmelse med 
hovedforeningens vedtægter, og vores 
først vedtagne vedtægter.  
 
Sportsligt har vi fokuseret målrettet på 
vores kerneaktivitet. Der har været 
afholdt kamp hver mandag med et stabilt 
fremmøde.  
Niveauet vokser i takt med at sæsonen 
skrider frem, så strategien om maksimal 
spilletid virker efter hensigten. .  
 
Coronapausen betød desværre at vi ikke 
fik startet et onsdagshold op. Det vil vi 
Genoptage, når mulighederne tillader det. 
Det afhænger af de ledige tider i efteråret 
2020 
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Til alle foreningens medlemmer, som gør 
mandag aften til en af ugens bedste 
aftner, og ikke mindst en kæmpe stor tak 
til alle bestyrelses medlemmerne, der 
igen har ydet en kæmpe stor indsats i 
den forgangne sæson 
 
Andreas Boye Mørk 
formand     
 

 
 
 
Gymnastik: 
Så er sæsonen tæt på sin afslutning – 
meget mod vores vilje, har vi 
måttet aflyse resten af sæsonen 
grundet Covid‐19 epidemi, som 
har ramt hele Danmark. Vi må se 
om vi kan lave et arrangement 
senere eller gå på sommerferie 
med en lidt flad fornemmelse, 
fordi vi ikke lige har fået afsluttet, 
alt det arbejde, der er blevet lagt i 
hallerne i den forgangne sæson. 
 
Det har været en stor 
fornøjelse at arbejde sammen 
med alle de velkendte men 
også mange nye instruktører, 
som vi har været velsignet med 
i denne sæson – spændende, 
udfordrende og inspirerende. 
Jeg håber og tror på at rigtigt 
mange af dem vil fortsætte i den 
nye sæson eller vende tilbage efter 
at de har været ude i den store 

verden og prøve sig selv af 
 
Redskabsbeholdningen er igen 
blevet fornyet og forøget! – vi har 
en løbende dialog med begge 
skoler, vedrørende 
redskabsrummene, de arbejder 
ikke så hurtigt som vi gerne vil, 
men det er faktisk lykkedes os, at 
få lov til at optimere 
redskabsrummene på Peder Syv og 
Dåstrup hallen, med nye reoler og 
tilhørende kasser, så der kan 
komme lidt mere styr på de store 
redskaber. 
I Dåstruphallen, har vi fået nye 
skabe, hvor vi selv bruger det 
ene og skolen, kan så bruge de 
resterende – vores er indrettet, 
men de sidste skabe er ikke 
rigtigt taget i anvendelse endnu 
– det skal nok løse sig. 
 
Vi arbejder på at få lidt friske 
tiltag indarbejdet i driften og har 
fået nogle friske kræfter ind med 
nyt syn på hvordan tingene kan 
løses 
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nyt syn på hvordan tingene kan 
løses 
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Til alle foreningens medlemmer, som gør 
mandag aften til en af ugens bedste 
aftner, og ikke mindst en kæmpe stor tak 
til alle bestyrelses medlemmerne, der 
igen har ydet en kæmpe stor indsats i 
den forgangne sæson 
 
Andreas Boye Mørk 
formand     
 

 
 
 
Gymnastik: 
Så er sæsonen tæt på sin afslutning – 
meget mod vores vilje, har vi 
måttet aflyse resten af sæsonen 
grundet Covid‐19 epidemi, som 
har ramt hele Danmark. Vi må se 
om vi kan lave et arrangement 
senere eller gå på sommerferie 
med en lidt flad fornemmelse, 
fordi vi ikke lige har fået afsluttet, 
alt det arbejde, der er blevet lagt i 
hallerne i den forgangne sæson. 
 
Det har været en stor 
fornøjelse at arbejde sammen 
med alle de velkendte men 
også mange nye instruktører, 
som vi har været velsignet med 
i denne sæson – spændende, 
udfordrende og inspirerende. 
Jeg håber og tror på at rigtigt 
mange af dem vil fortsætte i den 
nye sæson eller vende tilbage efter 
at de har været ude i den store 

verden og prøve sig selv af 
 
Redskabsbeholdningen er igen 
blevet fornyet og forøget! – vi har 
en løbende dialog med begge 
skoler, vedrørende 
redskabsrummene, de arbejder 
ikke så hurtigt som vi gerne vil, 
men det er faktisk lykkedes os, at 
få lov til at optimere 
redskabsrummene på Peder Syv og 
Dåstrup hallen, med nye reoler og 
tilhørende kasser, så der kan 
komme lidt mere styr på de store 
redskaber. 
I Dåstruphallen, har vi fået nye 
skabe, hvor vi selv bruger det 
ene og skolen, kan så bruge de 
resterende – vores er indrettet, 
men de sidste skabe er ikke 
rigtigt taget i anvendelse endnu 
– det skal nok løse sig. 
 
Vi arbejder på at få lidt friske 
tiltag indarbejdet i driften og har 
fået nogle friske kræfter ind med 
nyt syn på hvordan tingene kan 
løses 
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Conventus har vist sig særdeles 
anvendeligt, ikke kun 
regnskabsmæssigt, men også i 
forbindelse med 
kommunikationen, med vores 
medlemmer. Vi kan sende mail og 
info direkte fra Conventus til 
medlemmerne, uden at skulle 
mase rundt med en masse 
mailadresser – det er bare godt. 
Vi har haft en masse særdeles 
velbesøgte hold i den indeværende 
sæson – den største udfordring var 
ikke opstarten af 18+springholdet, 
der i øvrigt er en forrygende succes 
– men derimod opgaven med at få 
fravristet eneherredømmet over 
Dåstruphallen, fra Badminton 
afdelingens faste greb! Det gav 
nogle gevaldige diskussioner, der 
ente med at Roskilde kommune 
måtte ind og bestemme, hvem der 
måtte bruge hallen – vi fik lov til at 
bruge tiden. 
Efterfølgende er forvaltningen 
blevet gjort opmærksomme på 
at vi ikke bruger tiden, til det den 
er betinget af!! Vi ved ikke hvem 
der har kontaktet forvaltningen – 
men vi gætter! Vi har fremsendt 
medlemslisten fra holdet til 
forvaltningen, med en tekst 
omkring hvordan træningen er 
delt op. 
Den nye sæson er i støbeskeen 
og vi er som altid i fuld gang 
med at forberede den nye 
sæson. Tankerne er desværre jo 
nok koncentreret andet sted i 
øjeblikket, men jeg er sikker på 
at det nok skal blive godt. 
Floorball har forladt ”reden” og 
har oprettet deres egen 
forening – det ønsker vi dem 
alt held og lykke med – vi 

hjælper gerne, hvis der er 
behov. 
Instruktørmøde – vi gentog 
kommunikationsøvelsen med 
instruktører, hjælpeinstruktører 
og bestyrelse, hvordan oplever 
de den daglige træning, hvad er 
svært, hvordan opleves 
samarbejdet, kommunikationen, 
støtten fra os etc. En god måde 
at få luftet en masse frustration, 
ideer, muligheder, spørgsmål og 
meget mere – det gør vi igen 
Vores egen opvisning lå som 
vanen tro i trykke hænder hos 
Kirsten – men desværre er 
opvisningen aflyst – og Kirsten 
hænger lidt med ”klarinetten” der 
er jo trods alt lagt en masse timer 
i forberedelsen, som nu bare er 
spildt!! 
Tak til alle dem der har knoklet for 
at få det hele til at virke. Til alle 
instruktørerne, der har knoklet på 
holdene og forberedt det ene mere 
kreative og udfordrende indslag 
efter det andet. 
En kæmpestor tak til 
bestyrelsesmedlemmerne, 
der igen har ydet en 
kæmpestor indsats i den 
forgangne sæson. De har 
kæmpet en kamp med at få 
alle enderne til at nå sammen 
og få instruktører og 
medlemmer til at føle sig 
hjemme og godt tilpas. 
 
Glæder mig til endnu en sjov sæson, med 
mange sjove, alvorlige og useriøse indslag.¨ 
Pågensyn i den nye sæson 
 
 Henrik Jelstad 
Viby IF Gymnastik 
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Beretning Team Ramsø 
generalforsamling den 10. juni 2020 
(Udsat fra den 16. marts 2020 pga. 
Corona) 
Det føles som det er længe siden vi var i 
2019 og vintersæsonen 2020 er ligesom 
ikke rigtig blevet afsluttet som vi er vant 
til, men for at gøre status over sidste år, 
kan jeg starte med at nævne 
sæsonafslutning den 30. marts 2019, der 
bød på et fuldt kampprogram, flotte 
sponsorpræmier og en fantastisk 
opbakning fra tilskuerne. 
I april tog Ungdoms rækkerne vanen tro 
til Faxe Cup og U16 piger og drenge tog 
på en lidt længere tur til Prag Cup. U16 
drengene havde året igennem haft et 
holdfællesskab med HSG 91 som er gået 
rigtigt godt. Alle hold havde fået en godt 
støtte til turene fra LIONS RAMSØ og 
"GADSTRUP IDRÆTSFORENINGS 
VENNER” (Gif’svenner). Tak for det. 
Inden alle gik på sommerferie, afholdte vi 
en træner/leder aften med afslutningen 
på forløbet Træn Fællesskabet som var 
temaet for det lederudviklingsforløb som 
vi i samarbejde med DGI havde igangsat i 
efteråret 2018. Vi vil være en klub der er 
kendt for at vi har det godt sammen, fordi 
vi passer på hinanden og sætter trivslen i 
fokus.  
For at få mere trivsel og sammen hold på 
tværs af ungdomsholdene blev der 
nedsat et udvalg i efteråret som består af 

forældre fra stort set hvert hold og Rene 
Jørgensen fra bestyrelsen, er tov holder. 
Det var meningen der skulle have været 
afholdt et arrangement her i foråret men 
Covid-19 kom først og nu må det 
gennemføres efter sommerferien. 
Dommere til døm-selv-kampe har længe 
være en kæmpe udfordring for klubben. 
U15 årgangen, piger som drenge, fik 
tilbuddet om at få et dommerkursus, 
hvilket flere sagde ja tak til, men at udøve 
sin nye viden på banen, kan føles som at 
blive kastet for løverne. Klubben fik 
hjælpe af Brian Sørensen, som er blevet 
mentor for de nye døm selv dommere og 
det har fungeret rigtig godt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som noget andet helt nyt i klubben, blev 
der den 14.-15. september afholdt et 
damesenior stævne. Søren Roslef var 
idémanden og tovholder på 
arrangementet. Med et fuldt booket 
kampprogram i 2 dage. Stævnet fik 
meget fin feedback fra de deltagende 
hold så i år skal stævnet gentages og 
meget gerne med deltagelse af herrer 
senior hold også. Forberedelserne er i 
gang og stævnet afholdes i september. 
Roskilde festival bliver jo som bekendt 
ikke til noget i år, vi var ellers helt kamp 
klar med næste fuld besætning. 
Festivalen sidste år, forløb lang hen af 
vejen meget godt. Det var en udfordring 
at få hjælpere nok og vi havde et par 
armbånd som skulle klippes. Tak til alle 
jer her i klubben som sprang til når vi bad 
om hjælp til at få vagterne til at gå op. 
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Til slut skal der lyde en stor tak til 
trænere, holdleder, festivaludvalget og 
andre frivillige, som har lagt timer i vores 
klub, der har været deltagelse ved Viby 
høstfest i august, Gadstrup dagen i 
september og fastelavns arrangementet i 
Ramsøhallen i februar, tak til bestyrelsen, 
Thomas, Mona, Rene, Sarah, Tanja og 
Ronny, for et rigtig godt samarbejde 
igennem året. 
 
Formand 
Marianne Frandsen 
 
 
Løbeklub - Beretning sæson 
2019/2020 
 
 
Sæsonstart i klubben – 17. marts 
Vi startede med 7 nye løbere og 2 nye 
W&T’ere. 
I løbet af sæsonen er nogen fælled fra og 
nogen er kommet til, 
så i det hele taget har vi haft en tilgang af 15 
nye medlemmer. 
98 medlemmer i sæsonen 2019/2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Halvmarathon i Berlin – 7. april 
1 deltager 
 
 

Halvmarathon – 28. april 
Trailløb på Vikingesporet i Roskilde, 4 
deltagere 
 
W&T søndagstur – 28. april 
23 km på 4,5 timer inkl. frokostpause og 
ispause ---- 7 W&T’ere 
Forårs-/sommerfest fra løberne – 04. maj 
26 deltagere. Afholdt i Cafeen i Viby 
Idrætscenter. 
Claus Hansen er blevet rost for sin indsats 
som 
løbetræner og fik en gave fra klubben. 
 
Femina kvindeløb i Slagelse – 14. maj 
3 deltagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportmaster Kvindeløb i Køge – 22. maj 
7 fra W&T, Malene Boesgaard lavede 2. 
plads 
 

 
Fællestur med 
Borup 
Løbeklub – 26. 
maj 
Omkring 60 
deltagende 
løbere og 
walk’n’talkere 

(ca. 40 fra Viby Løbeklub). Vi trodsede 
modvind og 
let regn og fik en dejlig løbe-/gang-tur fra 
Viby til Borup. 
Efter turen bød Borup Løbeklub på en skøn 
brunch. 
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Ladywalk på Amager – 27. maj 
13 alk&Talk’ere 
Hedelandsløb – 2. juni 
8 fra W&T, 1 fra løb 
 
 
Royal Run i KBH – 10. juni 
Flere deltagere fra løb og W&T 

 
 
 
 
 
 
 

Klubmesterskab – 16. juni 
47 medlemmer (22 løbere, 22 W&T’ere) 
gennemførte 
et ”nøgenløb” på 4,4 km. Klubmestrerne blev: 
Løb - mand: Henning S.-P., han gættede 
24:45 og løb 24:17 
Løb - kvinde: Irene Olsen, hun gættede 29:00 
og løb 29:34 
W&T - mand: Preben Skov, han gættede 
53:00 og gik 54:44 
W&T - kvinde: Lisbeth Nielsen, hun gættede 
50:00 og gik 49:50 
 
 
Boligmæglerløb til 
høstfest i Viby – 31. 
august 
Motionsløb på 2 og 6 
km. 169 deltagende 
børn og voksne. 
Største hold med 94 deltager blev VG 
fodbold. 
Løb og W&T har hjulpet med og nogle viste 
vej for dem 
som løb. 
 
 

 
 
 
 
 
 

SMUK kvindeløb i Roskilde – 3. september 
5 km løb + gang, 10 km løb. 
Med spisning bagefter hos Cafe Korn med 
28 løbere og W&T‘ere. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ECCO Walkaton i KBH – 8. september 
Omkring 12 W&T’ere 
 
KBH Halvmaraton – 15. september 
En håndfuld tilmeldte 
 
W&T søndagstur – 22. 
september 
7 mega seje damer har 
gået 26,5 km på 4,5 
timer. 
Kronprinsesse Mary Bro 
løb – 28. september 
Åbningsløb af Kronprinsesse Marys Bro i 
Frederikssund 
med løbere og 5 W&T’ere. 
 
 
 
Orienteringsløb i Viby – 1. oktober 
4 baner med forskellige sværhedsgrader. 
Omkring 30 deltagende løbere og W&T’ere. 
 
 
 
 
 
 
 
WALK-O-TON på Svenstrup Gods – 20. 
oktober 
Nogle deltagere fra W&T 
 
Nissehueløb i Hedeland – 1. december 
Nogle deltagere fra løb og 3 fra W&T 
og en heldig vinder i konkurrencen. 
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Temaaften med Sundhedshuset i Viby – 11. 
december 
2,5 inspirerende timer om forebyggelse af 
løbe-/gå-skader 
(i teori og praksis) med 16 fremmødte løbere 
og W&T'ere. 
Marathon ”Savage Seven” i Florida – 30. 
december 
1 deltager 
Nytårsløb – 31. 
december 
Med 18 løbere. 
Tak til værterne 
Karin W., Rikke 
S. og Henrik H. 
Klubaften med Snow Fun – 26. februar 2020 
En aften med godt selskab, inspiration, nyt 
gear og  
gode rabatter. Omkring 20 fremmødte løbere 
og W&T’ere.  
 
                                                                                                        
 
Andre 
aktiviteter 
 
Klubaftale med 
Snow Fun, Roskilde 
Rabatter og tilbud kun for medlemmer i Viby 
Løbeklub. 
 
 
Holdsport 
Medlemsadministration (registrering) og 
kontingent- 
opkrævning er skiftet til klubsystemet 
Holdsport. 
E-mails bliver sendt ud gennem systemet. 
 
 
Hjemmeside 
Løbeklubben har fået ny hjemmeside, da 
udbyderen havde 
indstillet servicen. Indholdet er blevet flyttet 
og har stadig 
samme web adresse: https://vibyif-loeb.dk/. 
Der arbejdes 
fortsat på opdateringen af siden. 

Royal Run DGI-træning 
Vi er blevet fortræningsklub for DGI-
løbeprogrammer 
modrettet til Royal Run løb den 1. juni i 
KBH. Dvs. vi får DGI-markedsføring, 11-
ugers programmer på alle niveauer, og har 
sendt 5 personer på gratis træner workshop.  
Løbeklubben tilbyder at folk kan træne gratis 
med fra d. 15/3  
frem til Royal Run. 
 
 
 
 
 
Sæsonstart 
Vi holder sæsonstart søndag 15. marts 2020 
kl. 9.30,  
hvor vi står klar med nye hold. Vel mødt! 
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VIBY PETANQUE KLUB   
                                                                                                                     
                                                                                                          
 
 
 
 
Årsberetning 2019 
 
Som I nok har bemærket, har det regnet meget 
i dette forår. På trods af dette, er der alligevel 
nogle, der møder op og spiller. Det må være 
det gode samvær, hygge m.m.vi har med 
hinanden, der binder os sammen. De store 
sportslige ambitioner har vi jo ikke, vi vil 
gerne vinde, men det at have det sjovt, er 
vigtigere. 
 
Samvær og hygge har vi også når vi er på 
udflugt. Indendørs minigolf i Herlev er et 
sjovt spil,( og så den gode mad)! Vores 
dejlige tur til Helsingør, hvor vi besøgte 
Klarerergården og Naverhulen. Begge steder 
var meget interessante, men især undrede vi 
os over de skæve trapper og de små senge i 
Klarerergården.  

 
 
Vores årlige venskabsturneringer med Osted 
og Hvalsø er også vældig hyggelige. 
 
Klubbens første generalforsamling var den 
19. november 1995. Det er altså 25 år siden, 
og dvs. at vi har 25 års jubilæum i år, som vil 

blive markeret med en reception i 
cafeteriet.den 19. november 2020. 
 
Ole Rasmussen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svømning 
 

ÅRSBERETNING 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har været endnu et udfordrende år for 
Viby Svømmeklub. Der er mangel på vand og 
derfor har vi været nød til at afgive nogle af 
vores tider, til andre klubber. 
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Vi har været så heldige, at vi blev udvalgt af 
Dansk Svømmeunion, i samarbejde med 
Nordea Fonden og har modtaget et Aqua+ 
minipolo startkit. 

På trods af udfordringerne, står vi stærkt. 
Bestyrelsen har et godt samarbejde, og ikke 
mindst har vi et  

stærkt team af instruktører og 
hjælpetrænere, som vil klubben og er 
uundværlige. Stor tak til Jer. 

Tak til alle vores medlemmer, der trods 
endnu et svært år, holder ved. Vi glæder os til 
at kunne give jer en bedre oplevelse i næste 
sæson. 

Charlotte Chabert 
Viby Svømmeklub 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning ‐ 2020 
Viby Sjælland Tennisklub 

Generelt: 
 
Denne beretning burde havde været fremlagt 
i marts måned på vores ordinære 
generalforsamling for at følge vores 
vedtægter. Desværre skete det ikke. Vi ved 
alle hvorfor. En virus angivelig fra Kina satte 
en stopper for alle sociale aktiviteter, 
forsamlinger osv. Corona lukningen som 
regeringen indførte stoppede også vores 
tennis træning i Viby Idrætscenter fordi 
hallerne blev lukket af Roskilde kommune. 
 
Bestyrelsen holdt efter bedste evne 
kontaktet til hinanden og udsendte 
opdateringer og til medlemmerne i klubben. 
Speciel omkring baneåbningen og de 
påvirkningerne som de indførte 
forsamlingsbegrænsninger, som regeringen 
indførte. Kort fortalt fandt vi en vej, hvor vi 
kunne åbne banerne og bruge dem. Vi har 
stadig visse begrænsninger som følge af 
Corona og disse efterlever klubben og 
medlemmerne uden problemer. 
Det sidste ord (næsten) omkring Corona i 
denne beretning skal være en stor tak til alle, 
som har bidraget til at klubben og 
medlemmerne i den udviste håndtering af 
den meget usædvanlige situation, som 
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Corona har stillet klubben og medlemmerne 
i. 
Vi har oplevet en vis medlemsfremgang også 
i starten af denne sæson, men der er stadig 
god plads til flere medlemmer.  
Igen kan der i beretningen stå at banerne i 
2019 (og 2020 indtil nu) har været rigtigt 
gode. Det blev værdsat både af klubbens 
egne medlemmer og af besøgende fra andre 
klubber, som udtrykte stor tilfredshed med at 
afvikle turneringskampe hos os. Banernes 
gode tilstand skyldes ikke mindst en stor 
indsats af nogle dedikerede medlemmer af 
klubben.  
Økonomien i klubben må betegnes som 
tilfredsstillende i den forgangne sæson. 
+60 
Beretning 60+ Generalforsamling 2020 
Året er gået på en noget anderledes måde, 
end hidtil p.g.a. corona. 
Først spillede vi ude fra 1. maj 2019 til midt i 
oktober `19.Der var 14 spillere tilmeldt, alle 
har ikke mulighed for at komme hver gang, 
men vi fik spillet mange formiddage, vi 
mødes hver tirsdag og torsdag fra kl. 9.30 – 
11.30. På tirsdage drikker vi kaffe sammen 
efter spillet. 
Desværre undgik vi ikke forskellige skader i 
sæsonen. 
Til indendørsspillet var vi 13 spillere. 
Fra oktober 2019 spillede vi også 2 
formiddage. Tirsdag har vi på skift 
kaffe/småkager med. 
P.g.a. sygdom faldt nogle stykker fra i løbet af 
vinteren. 
Til gengæld fik vi 1 ny spiller i januar, så vi 
sluttede med at være 14. 
Desuden holdt vi julefrokost hvor også de 
spillere som kun spiller med ude, var 
inviteret, det var hyggeligt at vi alle kunne 
være sammen. 

Jeg tror, at hyggeligt samvær uden for 
banerne, er med til at holde sammen på 
flokken. 

 
 
Fra først i marts måned blev alt spil så hurtigt 
afbrudt p.g.a. Corona. 
Heldigvis kan vi spille ude. Vores første 
spilledag var tirsdag den 28.4. ‐ det foregik og 
foregår stadig med handsker og sprit. Vi er 13 
spillere. Kaffebordet er droppet ind til videre. 
Nogle af os sidder og snakker lidt efter spillet 
og har som regel kaffe med til os selv. 
 
Senior Herrehold: 
Vores Senior Herrehold spiller i 4. Division. 
De havde nogle gode kampe og resultatet er 
ikke det vigtigste for holdet. I denne sæson 
stiller vi ikke en et herrehold fordi der er 
ændrede regler, som gør at en spiller ikke må 
spille på både motionist og herreholdet.  
1. Motionisthold ‐ 1:   
 
Først og fremmest en tak for en god 
kampsæson, hvor var det sociale samvær, der 
var i højsædet. Alle kampene blev afviklet på 
en god og sober måde. Vi mødte søde og rare 
modstandere, som værdsatte vores 
kampniveau. 
Det er klart at selve stillingsresultatet kunne 
klart blive bedre. Udfordringen er stor, så det 
vil hele holdet arbejde konstruktivt på. 
Holdet er startet på 2020 sæsonen, hvor 
holdet fortsætter med de samme takter.  
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2. Motionisthold ‐ 2: 
Viby Sj 2 motionistholdet blev i 2019 nummer 
2 i sin pulje foran Ringsted 1 og Havdrup 2 
men efter Slagelse, som iøvrigt egentlig 
burde spille i en højere kategori. Apropos 
Slagelse og motionistsind: Det var tidligere 
aftalt, at vi udover dagens returholdkamp i 
Slagelse 25. juni, skulle færdiggøre vores 
første møde, hjemmekampen i Viby, som 
blev afbrudt af regn.  
 
Det indebar, at fire af vores spillere skulle 
spille hver tre kampe på denne glohede juni 
aften i Slagelse, over 30 grader i skyggen, 
hvilken de så gjorde uden at kny. Vi tabte til 
et bedre hold, men leverede en stærk 
holdindsats. 
 
Så motionistturneringen er altså ikke bare 
hygge og socialt samvær ‐ det er det også ‐ 
men det sportslige indhold vægtes højt.  
 
Klubmesterskaberne: 
Klubmesterskaberne for 2019 blev som 
sædvanlig afholdt med godt humør og rigtig 
mange gode kampe.  
 
Klubmesterne blev fundet til de spillere, som 
ikke blev mestre er der kun at sige:” klø på 
ved næste klubmesterskab”.        
 
I denne ny igangværende sæson: 
For klubben generelt, gælder det om at sikre 
tilgangen og fastholdelse af nye spillere, der 
kan sikre liv på banerne og fornyelsen på 
holdene.  
Derfor vil bestyrelsen være åben for 
tilmelding af nye hold, primært hos DGI. Om 
betaling for holdene skal foretages af hold 
deltagerne skal den nye bestyrelse vurderer. 
Sluttelig ønskes alle medlemmer en masse 
fornøjelige timer på tennisbanerne.  

 
Viby Sjælland Tennisklub 
Juli 2020 
Bestyrelsen 
ved formand 
Henning Dinsen 
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Vi ses i Viby Idrætsforening 
-En sund idé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenhold og fællesskab 
Viby Idrætscenter 
Lindevej 32 
4130 Viby Sjælland 

Tlf.: +45  
Mail: formand@4130vibyif.dk 
Web: www.vibyif.dk 


