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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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dagsorden til repræsentantskabsmødet for 2020 

  
Torsdag den 11. november 2021 kl. 18.30   

i Viby Idrætscenters Cafe. 
       I går serverer vi ikke noget spiseligt, da repræsentantskabsmødet er det møde, 

                            som har været udsat på grund af nedlukningen.  
                            Vi regner ikke med at mødet er mere end ca. 1 time.  
                            Vi serverer derfor vand og lidt frugt. 

 
 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 -modtager genvalg 

 
8.                  Valg af næstformand (i ulige år)  
 
9.                  Valg af sekretær (i lige år) Lotte Jensen - modtager genvalg 
 

10.                  Valg af hovedkasserer (i ulige år)   
 
11.                   Valg af medlem til Bestyrelsen   

 
12.                  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  

13.                 Eventuelt. 
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Et historisk 
overblik/beretning for 
2020. 
Året 2020 har været et underligt år, og det har haft 
indflydelse på alle de tiltag og arrangementer som 
Viby Idrætsforening normalt har stået for. 

Afdelingernes generalforsamlinger har været en 
udfordring, enkelte blev afviklet inden samfundet 
blev nedlukket, andre er blevet afviklet under 
hensyns tagen til forsamlingsforbuddet. 
Arrangementerne som Natsjov, foredragene samt 
Kidz sport Awards er blevet aflyst og udsat, men 
trods det, så har Hovedbestyrelsen og 
forretningsudvalget sat flere skibe i søen. 

Der har været ført dialog med afdelingerne for at få 
mere viden om arbejdet i Viby Idrætsforening og 
får at få et bedre samarbejdet afdelingerne 
imellem samt udnyttelse af hinandens faglige 
formåen.  Af denne faglige udnyttelse er der 
kommet det ud af det at to af afdelingerne vil 
havde et samarbejde om fastholdelse af unge i 
alderen 14 år og opefter. 

Der mangler endnu nogle dialogmøder med 
afdelingerne inden vi er igennem samtlige 11. 

Sommermødet med afdelingerne blev afholdt 
sammen med repræsentantskabsmødet. Det var 

fint vejr så det blev holdt udenfor med lidt mad og 
nogle aktiviteter. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

der er kommet nyt lys i hallerne, dog ikke det 
optimale, men en nødløsning. Der blevet opsat 
handicaplift, hvilket er dejligt, også blev der langt 
om længe ryddet op omkring anlægget. 

Viby idrætsforening ønsker at få gang i flere 
aktiviteter, men også tiltrække flere medlemmer, 
derfor har vi søgt midler til et diskgolf anlæg som 
skal opsættes på noget af det nuværende anlæg og 
i Kildemosen og i Ådalen. 

 Vi har også søgt midler til lave et Paddel anlæg ved 
tennisanlægget, det er aktivitet som er i en rivende 
udvikling, og som skulle være lettere at spille end 
Tennis.  

 

 

Herudover vil vi forsøge at lave et arrangement for 
alle børnene i uge 8, hvor vi sætter alle foreningens 
aktiviteter i spil, så vores børn og unge kan komme 
og prøve og se om der er en aktivitet de har lyst til, 
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Et historisk 
overblik/beretning
for 2020.

Året 2020 har været et underligt år, og det har 
haft indflydelse på alle de tiltag og arrangementer 
som Viby Idrætsforening normalt har stået for.

Afdelingernes generalforsamlinger har været en 
udfordring, enkelte blev afviklet inden samfundet 
blev nedlukket, andre er blevet afviklet under 
hensyns tagen til forsamlingsforbuddet. Arran-
gementerne som Natsjov, foredragene samt Kidz 
sport Awards er blevet aflyst og udsat, men trods 
det, så har Hovedbestyrelsen og forretningsudval-
get sat flere skibe i søen.

Der har været ført dialog med afdelingerne for at 
få mere viden om arbejdet i Viby Idrætsforening 
og får at få et bedre samarbejdet afdelingerne 
imellem samt udnyttelse af hinandens faglige for-
måen.  Af denne faglige udnyttelse er der kommet 
det ud af det at to af afdelingerne vil havde et 
samarbejde om fastholdelse af unge i alderen 14 
år og opefter.

Der mangler endnu nogle dialogmøder med afde-
lingerne inden vi er igennem samtlige 11.

Sommermødet med afdelingerne blev afholdt 
sammen med repræsentantskabsmødet. Det var 
fint vejr så det blev holdt udenfor med lidt mad 
og nogle aktiviteter.

Der er kommet nyt lys i hallerne, dog ikke det 
optimale, men en nødløsning. Der blevet opsat 
handicaplift, hvilket er dejligt, også blev der langt 
om længe ryddet op omkring anlægget.

Viby idrætsforening ønsker at få gang i flere aktivi-
teter, men også tiltrække flere medlemmer, derfor 
har vi søgt midler til et diskgolf anlæg som skal 
opsættes på noget af det nuværende anlæg og i 
Kildemosen og i Ådalen.

 Vi har også søgt midler til lave et Paddel anlæg 
ved tennisanlægget, det er aktivitet som er i en 
rivende udvikling, og som skulle være lettere at 
spille end Tennis.

Herudover vil vi forsøge at lave et arrangement 
for alle børnene i uge 8, hvor vi sætter alle for-
eningens aktiviteter i spil, så vores børn og unge 

Fortsættes næste side
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meningen er at få endnu flere børn og unge til at 
dyrke idræts i Viby Idrætsforening   

Vi ser frem til at det kunne være en ny start efter 
covid 19, men nu må vi se hvad det nye år vil 
bringe.  

Dan Olsson – 

Formand i Viby Idrætsforening!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturforedrag 
 

I 2020 fik vi lavet program for 
hele sæsonen med meget 
forskelligt indhold, men på grund 
af coronaen blev vi nødsaget til 
at aflyse 

Vores foredrags eftermiddage er for alle 
medlemmer og andre borger som har lyst til at 
være en del af idrætsfællesskabet 

Vores oplevelser af disse eftermiddage er noget 
som borgerne er yderst glade og tilfredse med. 

Vi kan samle omkring 50- 75 borgere.  

 

 

 

 

 

NATSJOV 
Natsjov er en aktivitet som foreningen har haft 
siden 2008.Natsjov mellem klubberne i Syd- 
ungdomsskolen og Viby Idrætsforening.  

NAT Sjov er et rigtig godt arrangement for alle 
byens unge.  

Vi har flere forskellige indslag fra andre foreninger. 
Natsjov afholdes den 1. fredag i måneden fra 
september til april.  

 

I 2020 har vi haft aflyst Natsjov, på grund af 
smittefaren, men også forsamlingsforbuddet. 

 Arrangementet kan i snit samle omkring 250 børn 
og unge. Det er en fornøjelse at børnene kan hygge 
sig og have det sjovt, uden at der sker skader eller 
er ballade.   
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Årets høstfest 2020 

 

 og juletræstændingen 
 blev ligesom mange andre initiativer aflyst ---
desværre. 

.  

 

 

 

 

   

 
 

Inga Skjærris 

Næstformand  i Viby Idrætsforening    

kan komme og prøve og se om der er en aktivitet 
de har lyst til, meningen er at få endnu flere børn 
og unge til at dyrke idræts i Viby Idrætsforening  

Vi ser frem til at det kunne være en ny start efter 
covid 19, men nu må vi se hvad det nye år vil 
bringe. 

Dan Olsson –

Formand i Viby Idrætsforening!  

Kulturforedrag
I 2020 fik vi lavet program for 
hele sæsonen med meget for-
skelligt indhold, men på grund 
af coronaen blev vi nødsaget 
til at aflyse

Vores foredrags eftermiddage er for alle medlem-
mer og andre borger som har lyst til at være en 
del af idrætsfællesskabet

Vores oplevelser af disse eftermiddage er noget 
som borgerne er yderst glade og tilfredse med.

Vi kan samle omkring 50- 75 borgere. 

NATSJOV
Natsjov er en aktivitet som foreningen har haft 
siden 2008.Natsjov mellem klubberne i Syd- ung-
domsskolen og Viby Idrætsforening. 

NAT Sjov er et rigtig godt arrangement for alle 
byens unge. 

Vi har flere forskellige indslag fra andre for-
eninger. Natsjov afholdes den 1. fredag i måneden 
fra september til april. 

I 2020 har vi haft aflyst Natsjov, på grund af smit-
tefaren, men også forsamlingsforbuddet.

 Arrangementet kan i snit samle omkring 250 børn 
og unge. Det er en fornøjelse at børnene kan hyg-
ge sig og have det sjovt, uden at der sker skader 
eller er ballade.  
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M
edlem

sudviklingen:  

  O
vennæ

vnte tal er inkl. træ
nere og ledere. 

Der er i år en tilbagegang for flere afdelinger, årsagen kan til dels skyldes sm
å årgange og andre ydre 

om
stæ

ndigheder. 

.    
Badm

inton 
Cykling 

Fitness 
floorball 

Fodbold 
Gym

nastik 
Håndbold 

Jiu-jitsu 
Løb 

Svøm
ning 

tennis 
Petanque 

I alt 

2006 
262 

0 
0 

 
392 

269 
162 

27 
0 

0 
 

46 
1158 

2007 
246 

0 
0 

 
348 

240 
148 

41 
0 

0 
 

46 
1069 

2008 
248 

0 
0 

 
429 

268 
179 

33 
93 

0 
 

41 
1292 

2009 
233 

0 
0 

 
532 

279 
175 

40 
108 

0 
 

39 
1406 

2010 
262 

0 
0 

 
565 

300 
241 

56 
116 

0 
 

42 
1579 

2011 
274 

0 
0 

 
506 

271 
122 

50 
104 

0 
 

42 
1368 

2012 
247 

0 
0 

 
463 

253 
201 

39 
117 

0 
 

42 
1362 

2013 
235 

0 
0 

 
455 

266 
159 

26 
111 

0 
 

46 
1298 

2014 
211 

64 
34 

 
470 

237 
189 

36 
111 

92 
 

49 
1493 

2015 
220 

65 
307 

 
482 

256 
193 

33 
108 

164 
 

49 
1878 

2016 
264 

58 
327 

 
470 

264 
205 

23 
101 

342 
30 

44 
2161 

2017 
291 

39 
431 

 
433 

314 
256 

34 
106 

357 
64 

46 
2371 

2018 
238 

40 
423 

 
437 

334 
228 

0 
102 

286 
55 

41 
2181 

2019 
224 

28 
398 

24 
398 

313 
172 

0 
109 

151 
56 

40 
1913 

2020 
216 

26 
414 

23 
398 

333 
122 

0 
96 

33 
63 

37 
1761 
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Årsrapport 2020 for Viby IF  Side 2 af 12 

Hovedbestyrelsens beretning 
 
Viby Idrætsforening består af en hovedforening og en række afdelinger. Dette er regnskabet for 
hovedforeningen. For en nærmere oversigt over strukturen i Viby IF henvises til oversigten på side 
12.  
 
Hovedforeningen (hovedbestyrelsen) står for en række fælles tiltag og arrangementer. Hoved- 
bestyrelsen holder fx en række møder, hvor sager af fælles interesse drøftes, betaler fælles 
forsikringer, afholder Natsjov, Åben sommer og fastelavnsfest. Hovedforeningen holder også 
børnefestival, foredrag og deltager i forskellige events sammen med ungdomsskolen, ungdoms- og 
fritidsklubberne samt Viby Cityforening. 
 
Vi vil gerne sige en stor tak til alle, der har gjort en indsats for Viby IF – både alle frivillige og 
vores sponsorer. 
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Årsrapport 2020 for Viby IF  Side 4 af 12 

 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020 
Note 2020 2019

Indtægter:
1 Afdelingskontingent 86.650,00 96.500,00
1 Tilskud ældrearrangement 35.000,00 30.000,00
1 Diverse indtægter 55.000,00 241.330,00

Renteindtægter mv. 0,00 15,91
Indtægter i alt 176.650,00 367.845,91

Omkostninger:
Kontingent, DGI 12.500,00 12.500,00
Kontingent, Roskilde Idrætsunion (RIU) 9.005,00 10.330,00
Kontingent, Danmarkssamfundet 500,00 500,00
Møder, repræsentantskabsmøder mv. 11.670,00 16.330,00

2 Gaver og lignende 1.611,95 5.002,80
3 Godtgørelser 13.950,00 13.600,00
4 Viasat-afgift 6.004,50 21.677,60
4 It-udgifter 333,38 753,44

Forsikringer 16.551,67 15.480,53
Gebyrer 1.653,46 389,96

5 Kontorhold 10.760,10 9.096,04
Præmier, pokaler mv. 2.701,85 3.231,36

6 Fastelavnsfest og juletræsfest 3.976,72 7.444,76
7 Natsjov og Åben sommer 13.180,00 28.423,88
8 Omk. til arrangementer 37.238,32 96.703,18
9 Diverse/udstyr 26.713,48 56.544,40

Omkostninger i alt 168.350,43 298.007,95

Årets resultat (minus = underskud) 8.299,57 69.837,96

som foreslås fordelt således:
10 Fra henlæggelse - VSA -20.457,00 0,00
11 Fra/til henlæggelse - ungdomsarbejde - diverse 0,00 20.000,00

7 Fra/til henlæggelse - ungdomsarbejde - Natsjov mv. -13.180,00 29.576,12
12 Til henlæggelse - ældrearbejde 7.761,68 13.296,82
14 Fra henlæggelse - ungdomsfodbold -3.000,00 0,00
15 Overføres ved periodeafgrænsning til 2021 31.500,00 0,00

Overføres til egenkapitalen 5.674,89 6.965,02
Disponeret i alt 8.299,57 69.837,96
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Balance pr. 31. december 2020 
Note 2020 2019

Aktiver:
Driftskonto 1 14.782,79 1.467,31
Driftskonto 2 180.000,00 180.000,00

10 Opsparingskonto 258.079,59 258.095,50
Aktiver i alt 452.862,38 439.562,81

Passiver:
Egenkapital :
Saldo 1. januar 28.059,23 21.094,21
Overført henlæggelse, Ju-jitsu 19.092,66 0,00
Overført af årets resultat 5.674,89 6.965,02
Saldo 31. december 52.826,78 28.059,23

Henlæggelser :
10 Henlagt - VSA 190.734,60 211.191,60
11 Henlagt - ungdomsarbejde - diverse 77.307,80 93.194,88
7 Henlagt - ungdomsarbejde - Natsjov mv. 32.606,87 29.899,79

12 Henlagt - ældrearbejde 21.058,50 13.296,82
13 Henlagt - Ju-jitsu 0,00 19.092,66
14 Henlagt - Ungdomsfodbold 41.827,83 44.827,83

Henlæggelser i alt 363.535,60 411.503,58

Skyldige omkostninger 0,00 0,00
Gæld/periodeafgrænsning 36.500,00 0,00
Passiver i alt 452.862,38 439.562,81
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Noter 
Note 1. Indtægter 
Viby IF’s indtægter består bl.a. af kontingent fra afdelingerne. Størrelsen af kontingentet besluttes 
af hovedbestyrelsen og er for 2020 fastsat uændret til 50 kr. pr. medlem ultimo året før, jf. side 10 
og 11. Det samlede medlemskontingent udgør i 2020 kr. 86.650. 
 
Nogle år afholder Viby IF særlige arrangementer, hvor vi har indtægter. I 2020 har Viby IF afholdt 
ældrearrangementer i form af foredrag. Vi har i 2020 modtaget et tilskud fra Roskilde Kommune. 
Tilskuddet i 2020 udgør 35.000 kr.  
 
Endvidere har Viby IF diverse indtægter, som halreklamer og tilskud til aktiviteter. I 2020 udgør de 
i alt kr. 55.000, som består af følgende: 
 halreklamer kr. 5.000 
 tilskud til fastelavnsfest med i alt kr. 8.500 (heraf kr. 3.500 fra Lions og kr. 5.000 fra Roskilde 

Kommune) 
 tilskud fra Roskilde Kommune til arrangement ved Juletræstænding på Torvet i Viby med kr. 

10.000. 
 tilskud fra Roskilde Kommune til kurve m.v. ved etablering af Disc Golf bane i Viby, kr. 24.000 
 tilskud til dækning af omkostninger i afdelingerne til værnemidler fra RIU, kr. 7.500 
 
Note 2. Gaver og lignende 
Viby IF giver gaver, når medlemmer af hovedbestyrelsen, sponsorer og andre samarbejdspartnere 
har særlige mærkedage samt som tak for hjælpen fx til møder og arrangementer. I 2020 udgør 
beløbet for disse gaver i alt kr. 1.611,95.  
 
Note 3. Godtgørelser 
Beløbet vedrører skattefri godtgørelse for udgifter til administration og telefon mv. Der er udbetalt 
godtgørelse til FU formand, næstformand, kasserer og sekretær. Godtgørelsen udbetales bagudrettet 
og dækker over perioden maj 2019 - april 2020. 
  
Note 4. Viasat-afgift og it-udgifter 
Viby IF har betalt afgift til Viasat for TV’et i Caféen. Abonnementet er ophørt 30. april 2020. 
 
It-udgifterne vedrører driften af Viby IF’s hjemmeside (www.vibyif.dk). Viby IF har i 2020 fået ny 
it-udbyder idet den tidligere udbyder har lukket ned. 
 
Note 5. Kontorhold 
Kontorhold vedrører udgifter til bl.a. årsberetning, papir, printerpatroner og annoncer.  
 
Note 6. Fastelavnsfest og juletræsfest 
I 2020 er afholdelse af juletræsfest i Viby Idrætscenter ophørt. Resultatet af fastelavnsfesten er 
opgjort til en samlet nettoudgift på kr. 3.976,72. 
 
Note 7. Omkostninger til Natsjov og Åben sommer og henlæggelser hertil 
Viby IF afholder Natsjov ca. 1 gang om måneden fredag aften. I 2020 har det kun været muligt at 
afholde arrangementerne de første 3 måneder af året. Ligeledes har det ikke været muligt i 
sommerferien at afholde Åben sommer. Udgifter til Natsjov er opgjort samlet til kr. 13.180. 
 
Til dækning af udgifter ved Natsjov er anvendt et tilsvarende beløb fra henlæggelser. 
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Natsjov Åben sommer
Saldo 1. januar 23.171,90 6.727,89
Overført  fra henlæggelse "Øvrigt", note 11 15.887,08 0,00
Omkostninger -13.180,00 0,00
Restbeløb - optaget som henlæggelse 25.878,98 6.727,89

 
 
 
Note 8. Omkostninger til arrangementer 
Viby IF afholder særlige arrangementer hvortil der modtages tilskud, jf. også note 1. Der afholdes 
ældrearrangementer og nogle år afholdes der særligt juniorarrangement. Endvidere deltager Viby IF 
i afholdelse af den årlige Høstfest og Juletræstænding i Viby. 
 
Udgifter til ældrearrangementer er opgjort til en samlet nettoudgift på kr. 27.238,32. 
 
Der er ikke i 2020 afholdt juniorarrangement (Børnefestival).  
Det var ikke i 2020 muligt at afholde den årlige Høstfest. 
 
Viby IF deltager i Juletræstænding på Torvet, vores andel af udgifter hertil udgør i 2020 kr. 10.000. 
 
Note 9. Diverse samt udstyr 
Der er i 2020 afholdt udgifter til diverse samt udstyr med i alt kr. 26.713,48. Heri indgår køb af 
skabe til mødelokalet, kr. 20.457. Hertil er der af hovedbestyrelsen frigivet midler fra henlæggelser. 
Endvidere indgår tilskud til ungdomsfodbold med kr. 3.000 til træning med ProDefending. 
Henlæggelse fra Kuglen til ungdomsfodbold er anvendt hertil. 
 
Note 10. Henlæggelse - VSA og Obligationskonto (opsparing) 
Viby IF har igennem årene fået gaver fra forskellige sponsorer, bl.a. VSA (Viby Støtteforenings 
Aktivitetsfond af 26. marts 1988). Nogle af gaverne kan bruges helt frit, mens andre er givet til 
anvendelse til bestemte formål.  
 
Pengene fra VSA blev ikke givet med specifikke krav, men hovedbestyrelsen besluttede dengang, at 
holde regnskab med hvad pengene blev brugt til, og at det primært skulle være til ungdomsarbejde. 
 
Der er i 2020 anvendt kr. 20.457 til anskaffelser. Saldo udgør herefter kr. 190.734,60. 
 
Gaver indsættes generelt på Viby IF’s normale bankkonti, da gaverne forventes at skulle bruges 
inden for kort tid.  
 
Note 11. Henlæggelse - ungdomsarbejde - diverse 
Se indledningen til note 10 for intro til gaver og henlæggelser. Denne note indeholder beløb, der er 
reserveret til ungdomsarbejdet generelt (dvs. ekskl. Natsjov mv. (note 7) og VSA (note 10)). 
 
Pengene fra Viby Genbrug og Roskilde Festivalen blev ikke givet med specifikke krav, men vi har 
besluttet at holde regnskab med, hvad pengene bliver brugt til, og at det primært skal være til 
ungdomsarbejde. 
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Viby Genb. Rosk. Fest. Øvrigt
Saldo 1. januar 65.519,59 11.788,21 15.887,08
Anvendt til Natsjov 0,00 0,00 -15.887,08
Restbeløb - optaget som henlæggelse 65.519,59 11.788,21 0,00

 
Henlæggelsen ”Øvrigt” stammer oprindeligt fra vores børnefestivaller i 2012 og 2014, som skal 
anvendes til ungdomsarbejdet pga. momsfritagelse. Der er løbende anvendt heraf til Natsjov, til 
juletræsfest samt til Børnefestival. I 2020 er restbeløbet overført til anvendelse ved Natsjov.  
 
Henlæggelserne fra Viby Genbrug og Roskilde Festivalen udgør ultimo 2020 sammenlagt kr. 
77.307.80 svarende til beløbet i balancen. 
 
Note 12. Henlæggelse - ældrearbejde 
Se indledningen til note 10 for intro til gaver og henlæggelser. Denne note indeholder beløb, der er 
reserveret til ældrearbejdet. 
 
Viby IF har i 2020 modtaget et tilskud på kr. 35.000 fra Roskilde Kommune til brug for ældre-
arbejdet. Det har ikke i 2020 været muligt at afholde alle planlagte arrangementer. Udgifter til de 
afholdte arrangementer er opgjort til en samlet nettoudgift på kr. 27.238,32. Restbeløbet kr. 
7.761,68 er hensat til anvendelse efterfølgende år. 
 
Note 13. Henlæggelse – Ju-jitsu 
Ju-jitsu afdelingen er den 13. november 2017 lukket. Afdelingen har overført egenkapital til 
hovedforeningen og beløbet har i en periode på 3 år været hensat til brug for eventuel opstart af ny 
ju-jitsu afdeling i Viby IF. Ultimo 2020 overføres beløbet til fri egenkapital. 
 
Note 14. Henlæggelse – Ungdomsfodbold 
Forældreforeningen Kuglen er opløst i 2019. Foreningen havde til formål at støtte ungdomsfodbold 
i Viby IF. I forbindelse med opløsningen har Forældreforeningen Kuglen overdraget egenkapitalen 
til Viby IF, således at det på længere sigt kan give bedre økonomiske forhold for ungdomsfodbold i 
Viby IF’s regi. Der er i 2020 ydet et tilskud til ungdomsfoldbold på kr. 3.000. 
 
Note 15. Overføres til år 2021, periodeafgrænsning 
Der er ved udgangen af 2020 modtaget tilskud, som hensættes til anvendelse i 2021. Tilskud, jf. 
også note 1, er modtaget fra Roskilde Kommune til anskaffelse af kurve mm til Disc Golf anlæg. 
Endvidere er der ved udgangen af året modtaget tilskud fra RIU til værnemidler til anvendelse i 
2021. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Generelt 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A samt 
Viby IF’s vedtægter. Regnskabet er suppleret med hovedbestyrelsens beretning samt en oversigt 
over afdelingernes regnskabstal mv. 
 
Den beskrevne regnskabspraksis er ikke ændret i 2020. 
 
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. 
 
Viby IF hæfter ikke for de enkelte afdelingers forpligtelser, og afdelingerne hæfter ikke for Viby 
IF’s eller de andre afdelingers forpligtelser. Eneste undtagelse er, at afdelingerne hæfter for 
beslutninger truffet af hovedbestyrelsen og repræsentantskabet. Afdelingernes regnskabstal 
indregnes derfor ikke i årsrapporten, men vises alene i en samlet oversigt bagest i årsrapporten. 
 
Udvalgenes indtægter og omkostninger indregnes direkte i årsrapporten under de relevante linjer for 
hhv. indtægter eller omkostninger. Dog indregnes aktivitetsudvalgets resultat (overskud eller 
underskud) for fastelavnsfest, julefest og ældrearrangementer på én særskilt linje i resultat-
opgørelsen. 
 
Henlæggelserne er udtryk for beløb, der af hovedbestyrelsen er reserveret til særlige formål. 
Eksempelvis gaver/midler vi har modtaget til brug for bestemte formål – fx Natsjov. Midlerne kan 
med visse begrænsninger benyttes til andre formål. 
 
Hans Olesen fra Meny har i anledningen af Viby IF’s 100-års-jubilæum i 2009 givet tilsagn om 
årligt de efterfølgende 10 år at give 3.500 kr. til brug for fx uddannelse af årets idrætsudøver samt 
årligt 1.000 kr. til årets idrætsudøver. Dette tilsagn har Hans Olesen forlænget, således at det fortsat 
udbetales. Beløbene udbetales af Meny til idrætsudøveren, og indgår derfor ikke i VIF’s regnskab. 
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Oversigt over afdelingernes regnskabstal mv. 
Indtægter: Omkostninger:

Kontin-
genter

Tilskud 
fra Kom-

munen

Andre 
indtæg-

ter 

Ind-
tægter i 

alt Halleje

Kontin-
gent 

Viby IF

Andre 
omkost-
ninger

Omkost-
ninger i 

alt
Årets 

resultat
Badminton

2020 139.251 20.304 19.483 179.038 29.715 10.250 113.180 153.145 25.893
2019 143.326 37.943 59.160 240.429 37.546 11.100 159.406 208.052 32.377

Cykling
2020 6.223 0 0 6.223 0 1.150 18.594 19.744 -13.521
2019 7.112 0 0 7.112 0 1.550 7.052 8.602 -1.490

Fitness
2020 308.237 24.624 5.485 338.346 0 18.650 236.728 255.378 82.968
2019 382.810 13.893 0 396.703 2.009 20.350 244.835 267.194 129.509

Floorball
2020 9.300 0 0 9.300 3.290 1.050 604 4.944 4.356
2019 9.600 0 0 9.600 0 0 1.470 1.470 8.130

Fodbold
2020 255.325 122.844 23.038 401.207 8.165 18.350 166.495 193.010 208.197
2019 241.712 100.198 78.942 420.852 52.009 19.050 260.839 331.898 88.954

Gymnastik
2020 196.750 71.280 7.577 275.607 14.863 14.150 186.665 215.678 59.929
2019 175.025 67.360 16.775 259.160 20.606 15.000 275.968 311.574 -52.414

Håndbold
2020 134.015 51.840 124.272 310.127 51.641 7.000 230.117 288.758 21.369
2019 141.520 60.624 306.060 508.204 70.670 6.900 381.944 459.514 48.690

Løb
2020 21.995 0 7.922 29.917 0 4.900 8.689 13.589 16.328
2019 19.600 0 7.345 26.945 0 4.600 25.668 30.268 -3.323

Petanque
2020 7.500 18.000 14.033 39.533 0 1.650 35.142 36.792 2.740
2019 8.375 0 15.344 23.719 0 1.950 24.605 26.555 -2.836

Svømning
2020 5.250 60.912 0 66.162 20.090 6.950 31.231 58.271 7.891
2019 38.663 40.416 17.239 96.318 41.964 13.500 52.121 107.585 -11.267

Tennis
2020 52.300 27.266 3.042 82.608 14.259 2.550 42.517 59.326 23.282
2019 47.405 31.359 8.143 86.907 17.429 2.500 70.326 90.255 -3.348

Total 
2020 1.136.146 397.070 204.852 1.738.068 142.023 86.650 1.069.962 1.298.635 439.432
2019 1.215.148 351.793 509.008 2.075.949 242.233 96.500 1.504.234 1.842.967 232.982

 
Bemærk: Regnskabstallene er fordelt på indtægts- og omkostningsarter efter hovedkassererens 
bedste skøn ud fra afdelingernes aflagte regnskaber. Da afdelingernes regnskaber ikke er opstillet 
ens og ikke har helt samme regnskabspraksis, er der derfor ikke sikkerhed for korrekt fordeling, 
eller for at opgørelsen er 100 % ens år efter år. 
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Håndbolds og Fodbolds resultat og egenkapital hænger ikke sammen i ovenstående oversigt, da 
anvendelse af hensættelser indgår i egenkapitalen i ovenstående oversigt. 
 
 
 

Balance: Medlemstal (ifølge liste til CFR):

Aktiver i 
alt

Egen-
kapital

Fremmed-
kapital

Under 25 
år

25 år og 
ældre

Medl. til 
kontin-
gent-

betaling

Ledere 
og 

instruk., 
(LI)

211.266 211.266 0 55 143 198 18
185.373 185.373 0 61 144 205 19

30.451 30.451 0 0 21 21 5
43.971 43.971 0 0 23 23 5

813.366 813.366 0 46 351 397 17
730.399 730.399 0 45 328 373 25

12.486 12.486 0 0 20 20 3
8.130 8.130 0 0 21 21 3

476.472 475.722 750 204 137 341 57
268.275 268.225 50 232 135 367 31

572.264 571.614 650 194 114 308 25
511.685 511.685 0 174 109 283 30

218.704 186.660 32.044 62 35 97 25
186.005 174.036 11.969 89 51 140 32

32.154 32.154 0 2 87 89 7
15.826 15.826 0 0 98 98 11

41.236 41.236 0 0 30 30 7
38.495 38.495 0 0 33 33 7

8.228 7.930 298 12 9 21 12
4.039 39 4.000 94 45 139 12

96.341 96.341 0 3 55 58 5
73.059 73.059 0 3 48 51 5

2.512.968 2.479.226 33.742 578 1.002 1.580 181
2.065.257 2.049.238 16.019 698 1.035 1.733 180
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Viby IF’s organisation 

 
 
Viby IF’s organisation ser således ud: 
 
 

 
 
 
 

1) Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen + 1 repræsentant yderligere fra hver afdeling, 
for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer i afdelingen udover de første 100. 

2) Hovedstyrelsen består af forretningsudvalget samt formændene for hver afdeling – kaldes 
også HB. 

3) Forretningsudvalget består af følgende hovedbestyrelsesmedlemmer: formand, næstformand, 
hovedkasserer og sekretær samt eventuelt supplerende medlemmer – kaldes også FU. 

4) Der er følgende 11 afdelinger: Badminton, Cykling, Fitness, Floorball, Fodbold, Gymnastik, 
Håndbold, Løb, Petanque, Svømning og Tennis. 

5) Brugerrådet består af en repræsentant fra de idrætsafdelinger, som anvender hallerne samt 
formand og sekretæren fra HB. Herudover deltager en repræsentant fra Roskilde Kongres-
center. 

6) Af aktiviteter kan nævnes: fastelavnsfest, høstfest, juletræstænding, natsjov, cafeteriaudvalg 
og foredragsarrangementer. 

 
 
Viby IF (og afdelingerne) modtager støtte fra kommunen samt direkte og indirekte sponsorstøtte fra 
en lang række sponsorer – tak for det. 
  
 

Repræsentantskabet 1) 

Hovedbestyrelsen 2) 

Forretningsudvalget 3) 

Brugerråd 5) 

Aktivitetsudvalg 6) 

Afdelingerne 4) 
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Badminton 
 
Formandens beretning v/Egon Christensen  

Den første sæson som formand blev et 
udfordrende år i Coronaens tegn, med de 
restriktioner og nedlukninger dette 
skabte. 
Vi måtte desuden starte i Viby 
Idrætscenter da Dåstrup Hallen skulle 
renoveres. Allerede første spilledag blev 
et medlem skadet da der var harpiks på 
gulvet. En henvendelse til Kultur og idræt 
samt Roskilde kongrescenter blev sendt 
afsted. Dette resulterede i at kommunen 
opfordrede til at medlemmets skulle rejse 
erstatningssag overfor kommunen men i 
øvrigt ville de ikke ændre på tilladelsen 
til brug af harpiks eller rengøring. 
Da det indvendige arbejde i Dåstruphallen 
var færdigt kunne vi starte med at spille der 
igen. Hurtigt viste der sig udfordringer da 
der til tider var en del indtrængen af vand på 
banerne fra mangelfuld afdækning af taget i 
forbindelse med udskiftningen heraf. Der 
blev stillet et dusin spande op og nødtørftigt 
tørret vand af banerne. 
Der var også restriktioner med at hallerne 
skulle deles op således at der ikke var 
grupper på over 10 personer. I Dåstrup 
hallen skete dette med et forhæng mellem 
bane 3 og 4 samt et rotationsprincip således 
at spillerne måtte afgive en tid på skift. I 
VIC hal 2 kunne man køre en skillevæg ned 
til inddeling. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Efter en længere nedlukning i foråret var der 
overvældende stor tilslutning til at starte op 
med sommerbadminton i Dåstruphallen 
starten af maj. Ungdommen har som noget 
nyt haft udendørs spil i april. 
Kommunen har valgt at det var billigere at 
bringe halgulvet i Dåstrup hallen tilbage til 
den standard det havde før udskiftning af tag 
uden rigtig afdækning og efterfølgende 
vandindtrængen. Dette er pt ikke sket og brev 
er derfor sendt til Kultur og Idræt samt 
Ejendomme om ønske om dialog. 
Problemet er at der er felter med 
gulvafslibning som giver niveauforskelle, 
betydelige farveforskelle samt nye op 
stregninger ikke matcher det 
omkringliggende. Der er i øvrigt skader på 
gulvet som ikke er repareret. Disse 
fejl/mangler virker forstyrrende for spillet og 
niveauforskellene kan give skader. Den mest 
optimale løsning kunne være, at slibe hele 
gulvet i hallen, alternativ kunne man lakere 
felterne med toner der passer til den øvrige 
gulv og male stregerne i den rigtige farve 
Bestyrelsen har diskuteret om der skulle 
gives rabat næste sæson pga nedlukninger. 
Vi har valgt at følge indstillingerne fra DGI 
og Hovedforeningen med at det skal der 
ikke, desuden har gennemgang af 
økonomien vist at de faste udgifter med at 
drive en badmintonklub med en stor 
ungdomsafdeling kræver kapital, og 
kommunen har meldt yderligere stigninger i 
lokaleleje. 
 
 

 
 
Klubben har heller ikke fået penge tilbage fra 
den aflyste holdturnering. Til gengæld kan 
klubben fastholde uændret kontingent og 
baneleje for 2021/2022 så det synes jeg vi kan 
være glade for. 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle de 
frivillige der hjælper til i klubben, for uden 
denne indsats var der ingen klub. Cafeteria 
indkøb, pasning af fugtskab hjælpe til med at 
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vi overholder alle corona restriktioner. Holde 
styr på økonomien og etablering af Holdsport 
og i hele taget at holde styr på en krævende 
ungdomsafdeling. Der skal også lyde en tak 
til bestyrelsen for at være et godt team som 
jeg ser frem til at være en del af også 
fremover. 

Vi har haft 47 ungdomsspillere fordelt på 5 
træningstider fra mandag til onsdag. Nogen 
med to træningstider om ugen. Der står pt. 3 
på venteliste til opstart i næste sæson. 
I den første halvdel af sæsonen, har vi kørt 
nogle nye trænere i stilling til at overtage 
trænerrollen fra Christina. Det er 3 
ungdomsspillere af egen avl, der efter nytår 
overtog ansvaret for 3 ud af 5 træningstider - 
de 3 hold med de yngste spillere. Det er 
mandag kl 16-17 for U11-U13, mandag kl 
17-18 for U9-U11 og tirsdag kl 16:30-18:00 
for U13+. De nye trænere har været på 
Trænerkursus nr. 1 hos DGI i Randers, og så 
snart vi får mulighed for det, skal de også 
afsted på trænerkursus nr. 2 og 3.Desværre 
har vi haft en del aflyste træninger i efteråret 
og det meste af foråret grundet COVID-19, 
så der har ikke været gennemført så mange 
træningstimer som vi havde håbet på. For at 
kompensere for noget af den tabte 
træningstid, har trænerne i fællesskab på 
tvært af holdene, afviklet udendørstræning i 
løbet af foråret. Det gjorde de så snart det 
blev tilladt at samles 25 personer udendørs. 
Udendørstræningen kørte frem til vi kunne 
starte indendørstræningen igen. Der var 21 
ungdomsspillere tilmeldt 
udendørstræningen, og tilbagemeldingerne 
fra både spillere og forældre har kun været 
positive. Derudover har alle trænere 
indvilliget i at fortsætte træningen i hele maj 
måned, selv om sæsonen officielt stopper 
med udgangen af April. På den måde har vi 
fået mulighed for at tilbyde noget af den 

træning vi ikke har kunnet gennemføre i den 
første del af året. Der har været tæt på 
normalt fremmøde til maj-træningerne. 
Turneringsrunderne med holdkampe har også 
lidt under COVID-19 restriktionerne, og der 
har kun være afviklet få kampe. Vi har haft et 
U15 hold tilmeldt. Det har været svært at 
finde spillere nok til at kunne stille hold, og 
opbakningen fra forældrene kunne have været 
større. Derfor er der umiddelbart ikke planer 
om at tilmelde hold til næste sæson. Vi vil 
dog stadig forsøge at finde et par forældre, der 
vil tage rollen som holdkaptajn, samle spillere 
og arrangere kørsel til holdkampene inden 
opstart og holdtilmelding i den kommende 
sæson. 
Vi har via vores boldaftale med RSL fået 
klubtrøjer til alle ungdomsspillere, men 
de er desværre ikke blevet leveret endnu. 
 
 

 
Torben aflægger beretning for 
Seniorafdelingen. 
En sæson præget af Corona 
op og nedlukninger både på 
banerne og mht. holdkampe 
Holdturnering: 1 hold 4+4. 4 
herrehold og et +60 
herrehold i denne sæson. 
Næste sæson: gerne flere hold. Vi har 
nye spillere og unge på vej til 
voksenbadminton, så nok mindst et hold 
mere til næste sæson. 
Vi har god dialog med DGI, og er 
repræsenteret i turneringsudvalg. 
Ikke klubmesterskab i år, men 
uofficielle klubmesterskab 16/6, 
Håber på opbakning. RSL ny 
aftale: god pris på bolde plus 50 
t-shirt og drikkedunke. 
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Ulla aflægger beretning for Cafeteriet. 
Der har p.g.a. af corona ikke været nogen 
aktivitet i Cafeteriet. Håndværkerne, der 
har lagt nyt tag på har benyttet det i deres 
pauser. 
Vedr. beskadigelse af gulvet er det 
udbedret, men det er ikke 
acceptabelt. Ulla og Egon har 
besigtiget det, og er ikke tilfredse 
med de lyse felter der er blevet 
tilbage efter renoveringen. 
Takkede Leo for arbejdet med at sørge for 
drikkevarer i kølemontren. 
Ruth aflagde herefter beretning for 60+ 
spillerne. 
Forsamlingsforbudet lød på 10 personer 
sammen af gangen. Hal 1 – 10 spillere, men 
så er det så heldigt, at hal 2 kan deles i 2 
afdelinger. Dvs 30 spillere kunne være i 
aktion  på 1. spilledag. 
Vi spiller onsdag eftermiddag i Viby. 
Der var på intet tidspunkt mere end ca. 24  
ad gangen. Nogen sluttede allerede ved 
tanken om smitte ved at forsamles. 
Da ingen af os har lyst til at spille single, var 
der af og til et par oversiddere i de forskellige 
afdelinger. 
Kaffebord var der ikke tale om. 

Med til historien hører også, at sæson 2019/20 
sluttede brat først i marts måned. 
Vi havde netop siddet og talt om vores 
afslutning på den sæson, da meddelelsen 
om nedlukningen kom. Så var den sæson 
slut. I løbet af foråret har jeg prøvet, at 
holde kontakten med spillerne. Bl.a. ved at 
opfordre til, at sende en hilsen til vores 
medspillere hvor man fortalte, hvad man 
da fik coronatiden til at gå med. Og hvad 
man gjorde for at holde sig i form. 
Flere fulgte opfordringen, nu er det 
spændende hvor mange der genoptager spillet 
til september, hvor jeg håber, at der vil være 
mere almindelig forhold igen.. 

Ulla aflægger beretning for Cafeteriet. 
Der har p.g.a. af corona ikke været nogen 
aktivitet i Cafeteriet. Håndværkerne, der 
har lagt nyt tag på har benyttet det i deres 
pauser. 
Vedr. beskadigelse af gulvet er det 
udbedret, men det er ikke 
acceptabelt. Ulla og Egon har 
besigtiget det, og er ikke tilfredse 
med de lyse felter der er blevet 
tilbage efter renoveringen. 
Takkede Leo for arbejdet med at sørge for 
drikkevarer i kølemontren. 
Ruth aflagde herefter beretning for 60+ 
spillerne. 
Forsamlingsforbudet lød på 10 personer 
sammen af gangen. Hal 1 – 10 spillere, men 
så er det så heldigt, at hal 2 kan deles i 2 
afdelinger. Dvs 30 spillere kunne være i 
aktion  på 1. spilledag. 
Vi spiller onsdag eftermiddag i Viby. 
Der var på intet tidspunkt mere end ca. 24  
ad gangen. Nogen sluttede allerede ved 
tanken om smitte ved at forsamles. 
Da ingen af os har lyst til at spille single, var 
der af og til et par oversiddere i de forskellige 
afdelinger. 
Kaffebord var der ikke tale om. 

Med til historien hører også, at sæson 2019/20 
sluttede brat først i marts måned. 
Vi havde netop siddet og talt om vores 
afslutning på den sæson, da meddelelsen 
om nedlukningen kom. Så var den sæson 
slut. I løbet af foråret har jeg prøvet, at 
holde kontakten med spillerne. Bl.a. ved at 
opfordre til, at sende en hilsen til vores 
medspillere hvor man fortalte, hvad man 
da fik coronatiden til at gå med. Og hvad 
man gjorde for at holde sig i form. 
Flere fulgte opfordringen, nu er det 
spændende hvor mange der genoptager spillet 
til september, hvor jeg håber, at der vil være 
mere almindelig forhold igen.. 
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Formandsberetning fra Viby 
Cykel Klub 
 

Generalforsamling   den 24. marts 2021 

Da vi afholder generalforsamlingen online via TEAMS 
foreslår vi, at formanden er dirigent og Jesper tager 
referat – nogen indsigelser til dette?  

Indkaldelsen er sendt ud til alle via Facebook den 3. 
marts d.v.s .21 dage før dags dato og jvf vedtægterne 
skal dette ske senest 14. dage før υ General 
forsamlingen skal afholdes senest i marts måned 

Formandens beretning  
• Sæsonstart 18. april – cykel selv tur med 

gaver 
• Landevejstræning fra april til oktober – set i 

lyset af Corona, så fik vi da mange gode ture. 
•   Vi kørte med 2 hold – et for dem der gerne 

vil køre omkring 25 km/t og dem der gerne 
vil køre lidt  

•  
• hurtigere. Vi mener selv det var en succes 

når vi ser på fremmødet, så tanken er at vi 
fortsætter med den model i 2021 

• Stor tak til Hans for alle de kreative ruter 
o  

•  Sæson afslutning 22. oktober (12 deltager) – 
og vi nåede det lige før der igen kom 
begrænsning på hvor mange vi måtte ses 

•  Senior hold +69 – tror de kørte lidt, men har 
ikke hørt det store  tilløb  

 

           Fastsættelse af kontingent: 

  Bestyrelsen foreslår at kontingentet 
fortsættes uændret 300 kr.pr. år 

• Valg til bestyrelsen  
•  Formand - Michael Steenfeldt – på valg - 

genopstiller  
•  Kasserer – Ryan Pedersen – på valg - 

genopstiller  
•  John Danielsen – på valg – genopstiller  
•  Næstformand - Conny Rævmann – ikke på 

valg  
•  Sekretær - Jesper Thougaard – ikke på valg  
•  Valg til Viby Idrætsforenings 

repræsentantskab – kandidater? 
o  Valg af suppleant til Viby 
o Eventuelt 
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SÆSON KICK-OFF 2021  

 Landevejs sæsonstart den 17. April kl 
10:00 – endeligt program ca. en uge 
før på grund af CORVID  

  Ugentlig træning kl 18:00 fra hallen 
(2 hold)  

  En månedlig længere søndagstur I 
klub regi – datoerne er:  

o 9. maj  
o  13. juni  
o  8. august  
o  5. September  

  John og Jesper planlægger turene og 
alt efter fremmøde køres der evnt. i 
to hold. Yderligere information på 
facebook 

 Sæsonafslutning i slutningen af 
oktober 

 

 

                          God sommer 
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Fitness 
Formandsberetning. 
 

Overskriften for 2020 kan vist ganske kort 
sammenfattes til ét ord, CORONARESTRIKTIONER. 

 
Den 11.marts blev der sat en eftertrykkelig 
stopklods for mange aktiviteter i Danmark, 
inklusive træning i Fitnesscentre. I første 
omgang lød meldingen på, at det kun var til 
den 31. marts, men ret hurtigt stod det klart, at 
dette ikke holdt vand. Faktisk strakte lukningen 
sig helt til den 26. juni før vi fik lov at genåbne. 

 
Betingelserne for at åbne var ret restriktive, max 
8 ad gangen i rummet, større afstand som 
gjorde at vi var nødt til at lukke flere maskiner, 
afspritning af maskiner, ekstra rengøring osv. 

Dette kørte så fint sommeren over, men 
efterårets stigning i smittetal førte den 26. 
oktober til yderligere restriktioner med indførsel 
af mundbind og reduceret antal personer 
indendørs, max 10, hvilket specielt ramte vores 
store cirkeltræningshold. Heldigvis blev det ret 
hurtigt efter lempet så holdet kunne fortsætte i 
3 opdelte grupper på 10 personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glæden varede dog kort, for den 9. december 
blev alt igen lukket, i første omgang til den 3. 
januar 2021, men som i alle ved fortsatte denne 
lukning helt frem til den 21. maj 2021, hvor vi på 
ny kunne åbne op med Coronapas, mundbind og 
alle de øvrige kendte restriktioner. 

 
 
 
 
Vores generalforsamling i 2020 måtte vi også 
udsætte fra den 24. marts til den 13. august, 
hvor det lykkedes at afholde den med pæn 
deltagelse trods de givne restriktioner. Der blev 
foretaget en udskiftning i bestyrelsen idet 
Bettina Hansen overtog Ole Nielsen plads, 
medens Peter Mandel overtog 
suppleantpladsen fra Henrik Nissen-Petersen. 

 

Bestyrelsen vil her rette en stor tak til alle 
medlemmer for jeres forståelse for og 
tålmodighed med os, for de tiltag vi har været 
tvunget til at gøre for at få tingene til at 
fungere. 
 

 
Som det forhåbentlig er blevet bemærket, 
valgte vi at halvere kontingentet, både i 
efteråret 2020 og her i foråret 2021. Som det vil 
fremgå af regnskabet senere har vi stadig en 
sund økonomi, men vi vil dog gerne fortsat 
kunne udvide vore kapital, til støtte for en 
forhåbentlig udvidelse og dermed flere 
maskiner. 

 
Selvom slitagen på maskinerne har været 
kraftigt reduceret har vi løbende haft eftersyn 
og vedligehold af dem, så de kan holde så 
længe som muligt. 
 
 

 
 
Medlemmer: 

 

Vores medlemstal har desværre lidt under 
nedlukningen. Ved seneste generalforsamling 
havde vi 318 medlemmer og 77 på venteliste. 
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Dette tal er nu pr. 4.6.2021 nede på 289 
medlemmer og 55 på venteliste. Vi håber og 
forventer dog, at dette vil rette sig i takt med at 
flere i de yngre aldersgrupper bliver vaccineret, 
samtidig med at smittetallet forhåbentlig falder 
over sommermånederne. 

 

Vi har påbegyndt invitation fra venteliste, de 
første 20 er inviteret. 

 
 

 
 
 

Instruktører: 
 

Pt. har vi 6 uddannede fitness instruktører og 5 
Cirkeltræning instruktører. Randi er stadig 
bindeled mellem instruktørerne og Leon Vølund 
fra bestyrelsen. 

 
De har i løbet af året fået nyt tøj og alle får et 
gavekort 2 x om året, som tak for indsatsen. 

 
Fra bestyrelsen skal der også i år lyde 
en stor tak til alle instruktører – til 
fitness træning såvel som 
cirkeltræning. 
 
 
 

 
 
Bestyrelsen: 

 

I forbindelse med de til tider svært forståelige 
nye tiltag fra myndigheder og regering, har det 
givet en del udfordringer at tolke og udføre 

disse på den korrekte måde. Vi følger flittigt 
med på Kulturministeriets hjemmeside og som 
en rigtig god fortolker af restriktioner og 
regelsæt, er DGI en vigtig informationskilde for 
os, bl.a. med en række Webinarer som flere af 
os har fulgt. Bestyrelsesmøderne har været 
fåtallige, idet vi har klaret vores arbejde ”på 
afstand” som jo har været en nødvendighed i 
disse tider. 

 
Genvalg 

 

Der er i år 3 medlemmer af bestyrelsen samt en 
suppleant på valg. 

 
Kasserer Susanne Kjærgaard, 
Næstformand Erik Bøgen samt 
bestyrelsesmedlem Bettina Hansen. Alle 
modtager genvalg. 

 
Suppleant Peter Mandel modtager genvalg. 

 
Holdtræning: 

 

Til trods for nedlukningen i store dele af 2020 er 
der stadig pæn tilslutning til holdtræningen, både 
morgentræningen mandag, onsdag og fredag 
samt eftermiddagstræningen med Marianne på 
Viby Skole. 

 

Fremtiden: 
 

Vi håber selvfølgelig, som alle andre i dette 
land, at vi snart kan få lov til at træne på mere 
normal vis, og samtidig er det vores håb at 
der indenfor en rimelig tidshorisont kan 
findes midler til en udvidelse som vil være til 
stor gavn for os alle. 

 
Tak til alle jer der mødt op, til trods for 
vores lidt uheldige valg af dagen, hvor vi 
kæmper mod en vis fodboldkamp i 
fjernsynet. 
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Fodbold formandens beretning for 2020 
 
 
 
 
Hvad er der sket i årets løb. Det har 
været præget af Corona som har givet 
udfordringer og arbejdet med 
sammenlægningen af Gadstrup og Viby 
fodbold. 
På den baggrund blev bestyrelsen 
uændret så vi kunne forsætte det 
arbejde og en sammenlægning kunne 
lykkedes med udgangen af 2020. 
   
Som sagt året har været præget af 
Corona, nedlukning delvis genåbning 
med begrænsninger i antal spillere på 
banen, omklædning, forældre på 
banen, afspritning af udstyr osv. som 
har taget en del energi. Til trods for alt 
dette har vi kunne fastholde vores de 
fleste af vores medlemmer hvilket 
skyldes en stor indsats for alle vores 
frivillige ledere så en stor tak til dem for 
dette. 
 
 

 
 
Til trods for Corona blev der i uge 32 
afholdt fodboldskole med 80 deltagere 
og det blev lidt mere omstændigt 
grundet alle de restriktioner vi alle var 
underlagt grundet Corona, men vi fik 
gennemført skolen med stor succes og 
uden at blive ramt af corona. Vi ser 
frem til en skole i 2021 med lige så 
mange deltagere og uden så mange 
restriktioner.   
 
Som tidligere nævnt havde vi en 
forhåbning om at kunne gennemføre en  

 
 
 
fusion med Gadstrup ved årsskiftet men 
af praktiske årsager kunne det ikke lade 
sig gøre bl.a. pga. seniorholdet som har 
sæsonafslutning i juni og derfor vil det 
være nemmere at afslutte Viby fodbold 
den 30/6-2021. 
 
 

 
 
Der blev afholdt en ekstraordinær 
generalforsamling i januar 2021 med 
det ene punkt på dagsordenen at 
sammenlægge Viby og Gadstrup  
fodbold og skabe VG fodbold pr.1/7-
2021, det gav lidt problemer fordi vi  
igen var underlagt restriktioner pga. 
corona så det blev et online møde med 
lidt over 40 deltagere som alle stemte 
for en sammenlægning. Det var lidt 
omstændigt da vi skulle sikre alle der 
deltog var medlemmer eller havde børn 
der var medlemmer. 
 
Så dette er den sidste 
generalforsamling i Viby fodbold og det 
er min sidste beretning som formand 
for Viby fodbold, hele bestyrelsen 
forsætter indtil juni hvor det er slut og 
VG tager over, i den nye bestyrelse for 
VG fodbold vil der være 2 medlemmer 
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Fodbold formandens beretning for 2020 
 
fra de 2 nuværende bestyrelser for at 
sikre at sammenlægningen går som 
aftalt, der vil være nyvalg til VG 
bestyrelsen ved den 1 ordinære 
generalforsamling februar/marts 2022. 
  
Jeg vil slutte med at sige tak til Viby IF 
med det samarbejde der har været 
undervejs i denne proces og som 
forhåbentlig forsætter med den nye 
bestyrelse/formand i VG fodbold. 
 
Marts 2021 
Jesper Løje  
Formand 
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Viby IF Floorball 
 
Formandens beretning til generalforsamlingen  
 2021 
 
 
Sæson 2020 - 2021 har været præget af corona.  
Nedlukningen har været længere end vi havde  
håbet på, men nu er det forhåbentligt snart  
slut med at bruge tid på det.  
 
Sportsligt har vi fokuseret målrettet på vores 
kerneaktivitet. Niveauet vokser i takt med at  
sæsonen skrider frem, så strategien om maksimal 
spilletid virker efter hensigten.  
 
Der har været afholdt kamp hver mandag med et  
stabilt fremmøde. Vi har også en meget 
stabil gruppe af  medlemmer. Det tolker visom et  
tegn på, at vi har en form og facon i foreningen,  
som medlemmerne er glade for.  
 
Foreningen 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 fortsat bygges noget  
rutine op, hvilket også gælder de administrative  
aspekter af foreningens drift.  Det vil også være et 
fokusområde i det kommende år.  
 
I sæson 2021 / 2022 får vi mulighed for at spille 
to gange om ugen. Dermed kan vi forhåbentligt 
åbne for lidt flere medlemmer, så både  mandag 
og torsdag kan blive lige godt besøgt. 
Det vil vi arbejde videre med i august.  
 
Den nye holdtid afspejler sig også i foreningens 
økonomi. Budgettet er tæt på balance, og så  
længe vi ikke starter nye aktiviteter kan 
kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.  

 
Tak til alle foreningen medlemmer, som gør manda
g aften til en af ugens bedste aftener, og  
ikke mindst en en kæmpe stor tak til bestyrelsesmed
lemmerne, der igen har ydet en kæmpe stor indsats i
 den forgangne sæson.  
    
 
Andreas Boye Mørk  
Viby IF Flooball  
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Viby IF Gymnastik 
 
 
Formandens beretning for sæsonen 2020 – 2021 

Så er sæsonen tæt på sin afslutning!!! Kan 
sæsonen betegnes som et rædselsår!!! 
Vi kæmpede os igennem efteråret med 
afspritning og rengøring – Holdene blev lavet 
om!! Gjort mindre!! Flyttet rundt!! 
Instruktørerne og ikke mindst bestyrelsen har 
kæmpet en kamp, for at få tingene til at 
hænge sammen!!  Forgæves er vel det mest 
sigende ord!! Sæsonen lukkede ned lige før 
jul – det kunne vi godt se os ud af – men det 
fortsatte bare – alt er lukket ned – nogle 
kæmper med online undervisning, ude 
træning og egen træning – men der mangler 
noget!! Der mangler glæden ved 
fællesskabet, den spontane latter, eder og 
forbandelser når instruktørerne 
overvurderede vores evner, hyggen!! 
forventningerne – målet vi har sat os!! 
Fandme om det kan betegnes som et 
rædselsår – Håber aldrig at vi skal ud af det 
spor igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg synes ikke at det har været nemt at holde 
kog under kedlen – hjemmearbejde er bare 
noget der tapper energi i længden, så 
motivationen har til tider været svær at finde 
– jeg har dyb respekt for det arbejde, der er 
udført og stadig udføres fra bestyrelsens side, 
men også fra flere af vores instruktører, der 
kæmper for at afslutte på en ordentlig måde, 
men også har modet og energien til at se 
frem mod den nye sæson. 
 

Før jul lavede vi en lille online ”julefrokost” 
hvor vi sammen, hver for sig delte en kurv 
med lidt godt -både for at hygge lidt om vores 
bestyrelse og instruktører men også for at 
fortælle hinanden – at vi er der stadig!! Det 
blev rigtigt godt modtaget og havde den 
ønskede effekt. 
 
 

 
VI er allerede i gang med planlægningen – 
fordi den næste sæson bare skal have fuld 
gas, på alle parametre – jeg tror vi alle glæder 
os helt vildt til en sæson hvor der står træning 
på alle ugedagene og weekenden med – bare 
kom an!! 
 
Vi arbejder på at få lidt friske kræfter ind i 
bestyrelsen og håber at de mange tilflyttere 
rummer et potentiale i instruktører og 
bestyrelses emner 
 
 

 
 
 
 

Viby IF Gymnastik 
 
 
Formandens beretning for sæsonen 2020 – 2021 

Så er sæsonen tæt på sin afslutning!!! Kan 
sæsonen betegnes som et rædselsår!!! 
Vi kæmpede os igennem efteråret med 
afspritning og rengøring – Holdene blev lavet 
om!! Gjort mindre!! Flyttet rundt!! 
Instruktørerne og ikke mindst bestyrelsen har 
kæmpet en kamp, for at få tingene til at 
hænge sammen!!  Forgæves er vel det mest 
sigende ord!! Sæsonen lukkede ned lige før 
jul – det kunne vi godt se os ud af – men det 
fortsatte bare – alt er lukket ned – nogle 
kæmper med online undervisning, ude 
træning og egen træning – men der mangler 
noget!! Der mangler glæden ved 
fællesskabet, den spontane latter, eder og 
forbandelser når instruktørerne 
overvurderede vores evner, hyggen!! 
forventningerne – målet vi har sat os!! 
Fandme om det kan betegnes som et 
rædselsår – Håber aldrig at vi skal ud af det 
spor igen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg synes ikke at det har været nemt at holde 
kog under kedlen – hjemmearbejde er bare 
noget der tapper energi i længden, så 
motivationen har til tider været svær at finde 
– jeg har dyb respekt for det arbejde, der er 
udført og stadig udføres fra bestyrelsens side, 
men også fra flere af vores instruktører, der 
kæmper for at afslutte på en ordentlig måde, 
men også har modet og energien til at se 
frem mod den nye sæson. 
 

Før jul lavede vi en lille online ”julefrokost” 
hvor vi sammen, hver for sig delte en kurv 
med lidt godt -både for at hygge lidt om vores 
bestyrelse og instruktører men også for at 
fortælle hinanden – at vi er der stadig!! Det 
blev rigtigt godt modtaget og havde den 
ønskede effekt. 
 
 

 
VI er allerede i gang med planlægningen – 
fordi den næste sæson bare skal have fuld 
gas, på alle parametre – jeg tror vi alle glæder 
os helt vildt til en sæson hvor der står træning 
på alle ugedagene og weekenden med – bare 
kom an!! 
 
Vi arbejder på at få lidt friske kræfter ind i 
bestyrelsen og håber at de mange tilflyttere 
rummer et potentiale i instruktører og 
bestyrelses emner 
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Viby IF Gymnastik 
 
 
Formandens beretning for sæsonen 2020 – 2021 

 
Vores egen opvisning blev igen aflyst – men 
vi havde set det komme, så vi kunne bare 
sidde med hænderne i skødet og være lidt 
indebrændte over at det igen ikke blev til 
noget 
Næste opvisning skal have fuld gas – med 
masser af lyd, blinkende lamper og 
røgkanoner!! 
 
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. 
 
En stor tak til hovedbestyrelsen, der i den 
grad også har kæmpet en kamp, for at holde 
sammen på tingene og samtidigt fundet 
energien til at kikke fremad 
 

Glæder mig til den nye sæson – vi har et 
stort arbejde foran os – er vores gymnaster 
stadig derude!!! Vi håber det og vil gøre alt 
vi kan for at samle op og komme videre!! 
 
På gensyn i den 
nye sæson 
Henrik Jelstad 
Viby IF Gymnastik 

Viby IF Gymnastik 
 
 
Formandens beretning for sæsonen 2020 – 2021 
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Glæder mig til den nye sæson – vi har et 
stort arbejde foran os – er vores gymnaster 
stadig derude!!! Vi håber det og vil gøre alt 
vi kan for at samle op og komme videre!! 
 
På gensyn i den 
nye sæson 
Henrik Jelstad 
Viby IF Gymnastik 
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Team Ramsø Håndbold 
Generalforsamling 12. april 2021 

Beretning 
  
 For et år siden blev Danmark lukket ned 
af Corona. Vores sociale aktive 
foreningsliv blev taget fra os, og vi skulle 
til at lære at navigere i en ny digital 
hverdag med teams møder og lære at 
mødes på nye måder for at holde 
foreningslivet i gang.  
Jeg er glad for, at vi i aften kan afholde 
generalforsamlingen ude i den friske luft, 
og tak til jer der støtter op om det. 
Heldigvis er der nu lukket lidt op, så vi 
kan begynde at mødes til træning, dog er 
det udendørs hvilket ikke er håndboldens 
primære sted at være, men skønt for børn 
og barnlige sjæle at kunne mødes og lave 
noget sammen. Husk at der er en 
multibane ved Ramsøhallen og 
sandbanen ved Viby idrætscenter der kan 
benyttes. 
 

 
 
 
I sommer blev der lukket så meget op at 
vi kunne starte med at træne og være 
sammen næste normalt igen, men de 
planlagte stævner i efteråret blev 
desværre aflyste eller lavet om til én dags 
stævner med færre hold. Dame senior fik 
afholdt en meget fin trænings weekend i 
september.  
 
På det spillemæssige område rykkede 
damerne op i kval. rækken og fik nogle få 

gode kampe og U15 drengen 
klarede sig også fantastisk og er rykket 
op i 1. division. 
De blev også kåret til Årets Ildsjæle i 
Roskilde kommune ved Kidz sports 
Awards. Stort tillykke med prisen. 
Herresenior blev i serie 1 og serie 2. 
U11 drenge og U13 piger har kæmpet sig 
godt i gennem efteråret, de har en helt 
fantastisk holdånd og det bliver 
spændende at følge dem de næste par 
år. 
 

 
 
 
 
 
Harpiks har altid været et problem i 
hallerne og vi har ind i mellem fået klager 
over at der sad harpiks på bænke og 
gulvet var for klistret, men efter denne 
sæson har vi de reneste målstolper og 
bænke, da alt er af sprittet efter hver 
træning og kamp, så noget godt har 
Coronaen gjort 
 
Det er forår og vi går mod lyse tider, de 
gule trøjer skal nok komme ud og vise sig 
på banerne igen 
. 
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Tak til alle jer som er en del af Team 
Ramsø, Tak til sponsorer, trænere, 
holdleder og alle frivillige som støtter op 
om foreningen og tak til Gadstrup 
Idrætsforening og Viby Idrætsforening for 
samarbejdet.  
Og en stor tak til bestyrelsen, Thomas, 
Rene, Sarah, Mona og Henrik, for et 
rigtigt godt samarbejde.  
 
 
Marianne Frandsen 
Formand 
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Formandsberetningen for Løb & Walk and Talk. 

2020 
Bestyrelsens beretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det seneste år har været præget af Coronasituationen, med to perioder hvor vi ikke har kunne løbe og gå 
sammen i klubben. Fællesskabet har dog alligevel været stort og vi har trods alt lykkedes med at afholde 
nogen arrangementer. 

12.03 Alle Nedluk af fællestræningen. Virtuel fællestræning hver søndag 
09.04-
13.04 

W&T, Løb, samt 
flere fra byen 

Virtuel påskestafet for livet 

26.04 Alle Opstart efter nedlukning 
17.05 W&T 20km lang tur, 11 deltagere 
16.06 W&T Medlemsmøde (med god afstand naturligvis) i haven hos Jytte, 24 delta-

gere 
19.07 W&T Havneringen i København, ca. 16 deltagere 
27.07 Løb Kirke Syv Maraton, 1 deltager (DNF) 
01.08 Løb Kirke Syv Maraton - forskellige distancer, 10 deltager 
09.08 W&T Øtur til Orø, 5 deltagere 
15.08 Løb Skinnermarathon, 1 deltager 
23.08 Løb Zealand Trail, 2 deltagere 
25.08 W&T Fjordstien med start ved Roskilde Havn, 23 deltagere 
30.08 Løb Sommerløb med socialhygge hos et par medlemmer undervejs og afslut-

ning med grill og hygge hos Rikke og Kenneth, 25 deltagere 
13.09 Løb Vikingesporet, 8 deltagere 
26.09 Løb Cold Hawaii, 3 deltagere 
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                           # 2 / 2  

27.09 W&T Gåtur i Viby med efterfølgende brunch i Caféen Viby Idrætscenter, 25 delta-
gere 

29.09 W&T Pigetur til Tøjbutik i Ringsted hos Charlotte R (tidl.medlem), 11 deltagere 
11.10 Løb Skjoldungestien fra Sagnlandet Lejres parkeringsplads, 15 deltagere 
08.11 Løb Zealand Trail, 2 deltagere 
28.11 Løb Zealand Trail, 2 deltagere 
29.11 Alle Omdeling af reklamekalender 
23.12 Løb Happy Marathon, 1 deltager 
02.01 Løb Success Marathon, 1 deltager 
05.01 Alle Nedluk af fællestræning. Virtuel fællestræning hver søndag 
02.03 Alle Opstart efter nedluk 

 

Derudover: febr.-marts-maj-juni-juli-okt:  i alt 8 gange Databreve for RealMægleren (W&T) 

Så selvom året har været præget af Corona, så har det i den grad været et år hvor vi som klub har haft fo-
kus på at dyrke fællesskabet, og det kan vi kun kigge tilbage på med stolthed. 



40

Formandens årsberetning 
2020 for Petanque 
afdelingen 
 

Det har været et mærkeligt år, alting har 
været lukket ned, med forsamlings forbud 
pga. Corona. 

På trods af dette, har vi prøvet at holde gang 
i petanque-kuglerne. En lille samlet flok, har 
med ildhu og sammenhold, spillet når 
restriktionerne tillod det, med behørig 
afspritning og afstand til hinanden. 

 

 

Vi fik afholdt vores generalforsamling, denne 
gang i bibliotekets mødesal. 

 

Det var en tam omgang, kun 14 personer, 
incl. bestyrelsen var mødt frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke meget at berette om årets gang, 
da der ikke har været nogle turneringer med 
hinanden eller andre klubber, ingen udflugter 
eller andre arrangementer.  

Desværre har vi haft 2 dødsfald i Petanque 
klubben, nemlig  Anders og Verner.  

Æret været deres minde. 

Formand Ole Rasmussen 
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ÅRSBERETNING 2020/2021 

 

 

 

I Viby Svømmeklub nyder vores 
medlemmer godt af 
varmtvandsbassinerne til at 
vedligeholde deres kroppe, det gælder 
både ældre motionister og 
handicappede børn – og både børn, 
unge og voksne lære at svømme. Det 
må vi sige i den grad har været 
udfordret i 2020, da Coronaen i starten 
af marts kom til Danmark. 

2020 vil være et år vi sent vil glemme. 

For klubben kom det hårdeste slag, da 
vi ved årets start 2021 mistede vores 
dygtige kasserer Gert – han vil blive 
savnet.  

 

 

 

Det er også tid for mig, som formand 
at takke af for en god tid i Viby 
svømmeklub, men heldigvis står nye 
kræfter klar, og jeg er sikker på, at de 
vil gøre det godt. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og 
instruktører for et godt samarbejde, og 
ønske jer alt mulig held og lykke frem 
over. 

 

 

 

 

 

 

 

Også tak til alle vores medlemmer, der 
trods endnu et svært år, holder ved.  

Charlotte Chabert 
Viby Svømmeklub 
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Juli 2021  Side 1 af 2 

Bestyrelsens beretning - 2021 
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 
heller ikke i år. Vi ved alle hvorfor. Corona 
lukningen 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. Baneåbningen forløb med stort 
fremmøde. Vores medlemmer havde alle 
set frem til at svinge ketsjeren igen. 
 
Vi har oplevet en mindre 
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 2020 (og 2021 indtil nu) har været rigtigt 
gode. 
 
Det blev værdsat både af klubbens egne 
medlemmer og af besøgende fra andre 
klubber. Banernes gode tilstand skyldes 
ikke mindst en stor indsats af nogle 
dedikerede medlemmer af klubben.  
 
I samarbejde med VIF og RIU er det 
sendt et oplæg til etablering af en Paddel 
tennisbane der hvor slagmuren er 
placeret. Tilbuddet er udarbejdet af A-
SPORT A/S på etableringen af en bane 
med lys. Oplægget indeholder desuden 
en nedtagning af slagmuren. Det bliver 
interessant og se om kommunen vil 
investere i en ny idrætsfacilitet, her i et år 
med kommunalvalg. I givet fald bliver det 
den første kommunale Paddel tennisbane 
i Roskilde kommune. De eksisterende 
baner er alle private.    
 

Økonomien i klubben må betegnes som 
tilfredsstillende i den forgangne sæson. 
 

 
+60 

Året er gået på en noget anderledes 
måde, men da vi endelig kom på 
banerne, har vi nydt hinandens selskab 
og haft nogle rigtige hyggelige stunder.  

Kaffebordet er heldigvis tilbage da 
restriktionerne tillod det og vi ser frem til 
at resten af sommeren og vintersæsonen 
ikke bliver påvirket af restriktioner. 

Vi forsøgte med en invitation til 
badmintonspillere, om at prøve at svinge 
en 
større ketsjer, end de er vant til. Måske 
ville det have interesse, fordi badminton 
stadig var nedlukket som en indendørs 
aktivitet, hvor vi kunne spille på 
tennisbanerne. Men desværre vandt det 
ikke gehør. Kun en enkelt var 
interesseret. 
 
 
Holdene: 
 
 
Senior Herrehold: 

Desværre har vi ikke haft et Senior 
Herrehold primært grundet regler fra 
SLTU som afskar at spillere kunne spille 
på både motionistholdig og et herrehold.  
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Juli 2021  Side 2 af 2 

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 2021 sæsonen, hvor 
holdet fortsætter med de samme takter.  
 
 
 
 

 
 
 
2. Motionisthold - 2: 
 
Viby Sj 2 motionistholdet blev godt 
placeret i sidste sæson og her midt på 
sæsonen ligger vi i toppen af rækken, 
men har et par meget svære kampe i 
udsigt i den sidste halvdel af sæsonen. 
 
Efterskrift:  
Hermed slutstillingen i årets 
motionistturnering: Flot tredjeplads i tæt 
løb med Køge om 2. pladsen. Der var en 
- næsten teoretisk - chance for at 
indhente de manglende point ift Køge på 
falderebet i den sidste kamp. Det 
krævede “bare”, at Karslunde skulle 

udraderes - vi skulle rydde bordet. Men 
den var de ikke med på, omend vort hold 
kæmpede bravt til stregen i tætte super 
tie breaks.  
 
Jeg synes det er godt gået, at vores lille 
klub i den grad er i stand til at matche 
store klubber i kampen om 
topplaceringer. Med i tæt top 3 som skilte 
sig ud fra de øvrige hold i gruppen. 
 
 
Klubmesterskaberne: 
Klubmesterskaberne for 2020 blev som 
sædvanlig afholdt med godt humør og 
rigtig mange gode kampe.  
     
 
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.  
 
Sluttelig ønskes alle medlemmer en 
masse fornøjelige timer på 
tennisbanerne.  
 
Viby Sjælland Tennisklub 
Juli 2021 
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 


