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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 2022
Onsdag den 27. april 2022 
i Viby Idrætscenters Cafe kl. 18.00
   
J Super Best Viby’s Idrætspris
J Årets idrætsudøver (af Super Best Viby)
J Årets træner- /lederpris  
J Årets bemærkelsesværdige præstation 

Til selve repræsentantskabsmødet:

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 
 J Vedtægtsændring- Forretningsudvalget foreslår ændringer af § 9, at repræsentantskabet 
  indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til afdelingsformændene samt 
  opslag på idrætsanlæggene eller evt. på VIF`s hjemmeside .evnt. andre sociale medier.
 J Nuværende ordlyd:  Repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel 
  ved annoncering i lokalpressen, samt opslag på idrætsanlægget.

7. Valg af formand (i lige år) Dan Olsson

8. Valg af næstformand (i ulige år) 

9.   Valg af sekretær (i lige år) Lotte Jensen

10. Valg af hovedkasserer (i ulige år) 

11. Valg af et medlem til bestyrelsen (i ulige år) 

12 Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant for et år.
 • Kjeld Nielsen er på valg og modtager genvalg
 • Revisorsuppleant: John Block er på valg og modtager genvalg 
13. Eventuelt.
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Fortsættes næste side

Forord
De sidste to år i Viby Idrætsforening har været 
annus horribilis.

I Viby Idrætsforening i alle afdelinger mistet med-
lemmer, og nu skal der arbejdes på at få de man-
ge medlemmer, som er blevet inaktive tilbage 
til foreningskulturen igen, men vi skal også have 
nogle af de mange tilflyttere til at være aktiv i 
foreningsidrætten og gerne i Viby Idrætsforening.

Foreningsidrætten udgør et frirum for de fleste af 
os danskere.

Her kan vi gå op i vores idræt med liv og sjæl og 
for en stund lægge alle tanker om et stresset 
hverdagsliv til side.

HUSK på, at vi i foreningen møder et kamme-
ratskab og et fællesskab, som man ikke mange 
andre steder oplever og som ofte etableres på 
kryds og tværs af sociale og kulturelle skel.

 Viby Idrætsforenings arbejde med børn og unge 
er et kapitel for sig. Det er for  de voksne et ide-
alistisk stykke frivilligt arbejde, hvor børns glæde 
ved at udtrykke sig gennem idræt er en beløn-
ning i sig selv.

For børnene er det et livsbekræftende forhold 
til de engagerede voksne i foreningen og det 
sammenhold børnene har imellem er en uvur-
derlig del af en sund og – hvis vi skal bruge et lidt 
gammeldags ord – alment dannende opvækst i 
demokrati. 

Jo, vi kan faktisk være ret stolte over, hvad for-
eningsidrætten bidrager med – både for det 
enkelte menneske og for samfundet som helhed.

I Viby idrætsforening er vi også udfordret. Det 
er svært at skaffe medlemmer til bestyrelserne, 
men også til flere af de tiltag vi laver for børne og 
unge, har vi behov for frivillige hænder.

Jeg tror, der er et holdningsskift hos danskerne i 
disse år.

Før i tiden handlede det om at være med til at 
gøre en forskel og at være med til at få afdelin-
gerne til at fungere og ikke mindst var det glæ-
den ved at hjælpe. Nu er det mere om hvad får 
jeg selv ud af det, og hvad får jeg for det.

Det er en trist udviklingen, hvis ikke denne tanke-
gang vendes.

Alle skal huske på, at uden det frivillige enga-
gement også  i Viby Idrætsforening ville vores 
afdelingerne, men også  andre foreninger og 
organisationer ikke eksistere.

Inga Skjærris

Næstformand

Formanden for VIF´s
Beretning.

Et overblik/beretning for 2021.
 

Ved sidste generalforsamling i 2020 sluttede jeg 
beretningen af, med et fromt ønske om at 2021 
ville blive fri for Corona – men sådan gik det 
som bekendt ikke - året 2021 blev igen et udfor-
drende år for Viby Idrætsforening, for forenings 
danmark, landet og verden – Coronaen ville ikke 
slippe sit tag, der kom nye varianter, testcentre 
åbnede og lukkede, vi skulle alle have en booster 
vaccine, og der kom igen nedlukninger – alt sam-
men noget der påvirkede Idrætsforeningens drift. 
Arrangementerne som Natsjov, foredragene samt 
Kidz sport Awards er blevet aflyst og udsat, men 
det har alligevel lykkedes FU/HB, at sætte flere 
skibe i søen og fortsat være innovative.  

Roskilde kommune forsøgte sig i foråret med en 
slags ”kom igen efter Corona” i Roskilde midtby 
(Kildegaarden), der var ikke den store lydhørhed 
for, at Jyllinge og Viby mente, at effekten hos os 
ville være noget nær nul, derfor deltog VIF ikke – 
FU har derfor selv taget initiativ til, at gennemfø-
rer et lignende arrangement i eget regi i 2022 (8. 
maj) – Viby i bevægelse.  

I slutningen af maj blev fritidsfaciliteterne gen-
åbnet af kommunen – og så fik vi travlt med de 
udskudte generalforsamlinger og revision mv.

Naturligvis kom de gamle ”travheste” igen frem 
fra stalden, harpiks på gulvet, ukrudt omkring 

idrætscentret og dårligt lys i hallerne – det er 
opgaver, vi altid arbejder med i Brugerrådet.

Men sommeren bød på andre udfordringer, da de 
unge fik smag for Idrætscentret og i særdeleshed 
Petanquebanerne, her kunne der drikke øl og 
høres høj musik – til naboernes misbilligelse. Vi 
oplevede, at de to Grundejerforeninger ”forlang-
te”, at VIF smed dem ud af området. Imidlertid 
havde vi kontakt med Roskilde kommune, Roskil-
de Kongres center, SSP og politiet – alle steder fra 
blev Idrætsforeningen bedt om, at holde sig langt 
væk fra konflikten, den skulle løses af kommune 
og politi i fællesskab.

Viby Idrætsforening tilsluttede sig projekt ”røgfri 
forening”, og vi afventer stadig nogle skilte mv. til 
opsættelse lige udenfor Værestedet. Vi fik afslut-
tet Discgolf banen, og en ny afdeling blev født – 
og den flyver fint.  

Vi fik endelig fusioneret Gadstrup og Viby fod-
bold i VG, og det er vores indtryk, at det går fint. 
Derimod har det været lidt opad bakke for både 
cykling - og svømmeafdelingen, om de overlever 
står ikke helt klart i skrivende stund.
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Vi fik afholdt vælgermøde i hallen i november og 
gik igen i kødet på Roskilde kommune i forhold til 
lys og manglende adgang til Værestedet. Løsnin-
gen blev, at RKC accepterede en midlertidig åb-
ning af Værestedet (koster RKC lidt ekstra rengø-
ring), lyset i hal 2 vil få nye amaturer i sommeren 
2022. Roskilde kommune binder lyset i hallerne 
sammen med ventilation og varme, derfor kom-
mer næppe nogen endelig løsning før Viby bliver 
klar til fjernvarme. 

FU (støttet af RIU) genfremsendte i november 
vores oplæg med justerede priser vedr. en padel-
bane ved Tennisanlægget til Roskilde kommune 
(VIF fik accepten på 900.000 kr. primo 2022, så 
banen forventes igangsat i 2022).

Harpiks Alle vegne

I de sidste dage af december blussede Corona-
en op igen, Roskilde Håndbold blev smidt ud af 
Roskilde Kongres Center – og VIF (primært Team 

Ramsø) gik straks i gang med, at flytte al hånd-
bold træning i Team Ramsø til Viby hallerne, så 
Roskilde Håndbold kunne træne i Ramsø hallen. 
Det var en gestus, der kastede anerkendende nik 
af sig. 

Forretningsudvalget håber på, at vi fremadrettet 
- ikke længere skal se os over skulderen - om der 
er en ny nedlukning og begrænsninger på vej.

 

Vi har i hvert fald igangsat et arbejde omkring 
vores akilleshæl – vi mangler unge i teen alderen 
i alle vores afdelinger. 

Derudover har vi – som før nævnt – allerede 
taget fat i at tilbyde de nye beboere i området 
og de gamle, der har boet her længe – nogle af 
alle de muligheder Viby Idrætsforening tilbyder – 
arrangementet har fået navnet ”Viby i bevægelse 
og afholdes 8. maj 2022.   

Dan Olsson – formand  

Fastelavn 2022

I 2021 havde vi ikke mulighed for at afholde fa-
stelavn, men her i 2022 var der så igen en lejlig-
hed og det blev lørdag den 26. februar. Det blev 
en rigtig fin dag og der var mange festlig udklæd-
te børn, som var glade for igen at kunne møde og 
have en hyggelig eftermiddag.

Forinden havde vi haft nogle udfordringer med 
at skaffe frivillige hænder til at hjælpe til med op-
sætningen. Der blev søgt over Facebook og der 
var 6-8 der meldte sig --- dejligt og tak for det.

Det kan undre, at der ikke er flere forældre der 
melder sig som hjælper, så deres og andres børn 
kan få en god oplevelse, når nu rammerne er 
dertil.

Foredrag i Viby IF

Foredragene som vi holder om eftermiddagen fra 
september til april er et af de kulturelle arran-
gementer. Vi gør det for at skabe og holde de 
sociale fællesskaber og socialt samvær intakte.

Der kommer omkring 15- 50 alt efter hvilke em-
ner vi har på programmet.

Karin Garde tidl. overlæge på Sct. Hans Roskilde

Vi oplever at disse eftermiddage giver livsglæ-
de og snakken går blandt deltagerne og det er 
dejligt.

Vi har i 2020-2021 haft besøg af chefen for ko-
stumeafdelingen på Nordisk film og af professor 
Tribinis datter.

Da det så blev muligt igen efter coronanedluknin-
gen var vi på tur rundt i verden med Jakob Øster.

Skulle der blandt læserne der har nogle emner 
som kunne være interessante så fortæl det lige. 
Vi vil også gerne arrangere noget om aftenen, 
men sig til så gør vi et forsøg.
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Høstfesten

Der var megen 
tvivl i 2021 om 
høstfesten kun-
ne afholdes, da 
flere af restrikti-
onerne ikke var 
ophævet.

Men vi gjorde 
det!

Høstfesten blev 
afholdt i samar-
bejde med Viby 
Cityforening og andre foreninger i byen.

Der blev indkaldt frivillige til arbejdet, og der 
kom flere, så nu lykkedes det at få en høstfest 
sammensat.

Arrangementet blev ikke helt det sammen som 
tidligere men næsten. Der kom rigtig mange 
mennesker trods det at regnen var der fra mor-
genstunden.

Nu er arbejdet med høstfesten for 2022 i gang. 
Høstfesten vil blive den 27. august.

På gensyn

Juletræ 2021

Juletræstændingen i Viby blev ikke det samme 
som det plejer da Danmark var blev lukket ned, 
men lidt blev det til. Vi fik juletræ på torvet og på 
trekanten sammen med alle lysene i byen.

Der kom musik og taler til den 1. søndag i ad-
vent, Jo det blev alligevel jul i Viby.

Til det kommende år skal der være flere frivillige 
hænder til at hjælp med til alle forberedelserne, 
hvis Viby igen skal se julepyntet ud. 

Natsjov

Denne aktivitet har været på tilbudslisten de sid-
ste 14 år og det er blevet en endnu større succes 
end vi på nogen måde havde turdet håbe.

Det er den første fredag i måneden fra septem-
ber til april eller maj måned.

Vi kan samle ca. 200 børn fra 3 klasse og op til 6 
klasse og herefter kommer børn fra 7 klasse og 
opefter og her er deltagerantallet omkring de 50. 
Det er de unge selv der bestemmer hvad de vil 
bruge aftenen  til hyggelig idrætslige aktiviteter, 
altså et frirum hvor børnene kan hygge sig og 
skabe netværk på tværs af alder og skoler.

Vi har her i år fået en ny sponsor til trøjer til 
lederne. Det er Danbolig ved Morten Risbjerg 
der har set en mulighed i at markedsføre sig via 
idrætten.

Til Natsjov har vi også ind imellem foreninger 
udefra der kommer og viser nogle idrætter som 
vi ikke har her i VIF.

Natteravnene kommer også forbi op til 3 x i løbet 
af aftenen. Det giver en tryghed hos børnene.

Til alles orientering er Natsjov et fællesskab mel-
lem idrætsforeningen, ungdomsskolen og ung-
domsklubberne og friskolen.
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Nye initiativer i
Viby Idrætsforening i 2022.

Bordtennis er en aktivitet, som der tidligere har 
været en meget stor afdeling, hvor der er også 
var flere af medlemmerne der vandt store præ-
mier ved stævner  m.m. under bordtennisforbun-
det.

Der er flere der har ytret ønsker om at vi igen får 
en bordtennis afdeling. Det vil vi også gerne, men 
det kræver at dem som har lysten og interessen 
vil være med til at starte afdelingen op. Vi skal 
nok hjælpe med alt det praktiske. Meld jer ven-
ligst til Dan Olsson formanden.

Vi arbejder også på at få Padelbanen etableret, 
vi har fået pengene bevilget, men så mangler vi 
et møde med kommunen så vi kan få begyndt. Vi 
havde håbet at vi har kunnet indvie banen sidste 
år, men nej sådan gik det ikke. Vi glæder os til at 
få gang i sporten.

Udvidelsen af Fitness området. Det er noget som 
vi også har arbejdet på længe, vi har fået tegnin-
ger, som også har været præsenteret for forvalt-
ningen, men det er ligesom gået i stå. Vi presser 
på for at kunne tilbyde flere aktiviteter i forbin-
delse med Fitness bl.a. spinning og holdtræning.

Vi arbejder sammen med Kongrescenteret i 
Roskilde for at der skal være et meget  bedre lys 
i begge haller, så lysniveauet bliver optimalt til 
bl.a. tennis og badminton.

 

Viby Idrætscenter er ikke fuldt booket. Det skal 
og bør der gøres noget ved.

Der skal flere aktiviteter i begge haller hele da-
gen, men også på de udendørs baner.

Der er meget utilfredsstillende at komme på 
Lindevej og se at næsten alt står gabende tomt.  

Men hvad gør vi  ??????
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Årsrapport 2021 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 2021 for Viby IF  Side 4 af 12 

 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2021 
Note 2021 2020

Indtægter:
1 Afdelingskontingent 79.000,00 86.650,00
1 Tilskud ældrearrangement 28.000,00 35.000,00
1 Diverse indtægter 283.794,82 55.000,00

Indtægter i alt 390.794,82 176.650,00

Omkostninger:
Kontingent, DGI 12.500,00 12.500,00
Kontingent, Roskilde Idrætsunion (RIU) 8.515,00 9.005,00
Kontingent, Danmarkssamfundet 500,00 500,00
Møder, repræsentantskabsmøder mv. 6.195,00 11.670,00
Præmier, pokaler mv. 0,00 2.701,85

2 Gaver og lignende 1.770,90 1.611,95
3 Godtgørelser 13.950,00 13.950,00
4 Viasat-afgift 0,00 6.004,50
4 It-udgifter 2.609,93 333,38
5 Kontorhold 6.203,55 10.760,10

Forsikringer 18.242,45 16.551,67
6 Fastelavnsfest 0,00 3.976,72
7 Natsjov og Åben sommer 14.025,00 13.180,00
8 Omk. andre arrangementer 81.159,52 37.238,32
9 Anlæg/etablering af Disc Golf 133.794,82 0,00

10 Diverse samt udstyr 7.183,75 26.713,48
11 Renter og gebyrer 3.952,39 1.653,46

Omkostninger i alt 310.602,31 168.350,43

Årets resultat (minus = underskud) 80.192,51 8.299,57

som foreslås fordelt således:
12 Fra henlæggelse - VSA 0,00 -20.457,00
13 Til henlæggelse - fra Roar-Fonden 50.000,00 0,00
13 Til henlæggelse - ungdomsarbejde - diverse 20.000,00 0,00

7 Fra henlæggelse - ungdomsarbejde - Natsjov mv. -9.025,00 -13.180,00
14 Til henlæggelse - ældrearbejde 16.840,48 7.761,68
15 Fra henlæggelse - ungdomsfodbold -6.900,00 -3.000,00

Overføres ved periodeafgrænsning 0,00 31.500,00
Overføres til egenkapitalen 9.277,03 5.674,89
Disponeret i alt 80.192,51 8.299,57

 

 

Årsrapport 2021 for Viby IF  Side 5 af 12 

Balance pr. 31. december 2021 
Note 2021 2020

Aktiver:
Driftskonto 1 83.222,71 14.782,79
Driftskonto 2 180.000,00 180.000,00

12 Opsparingskonto 257.332,18 258.079,59
Aktiver i alt 520.554,89 452.862,38

Passiver:
Egenkapital :
Saldo 1. januar 52.826,78 28.059,23
Overført henlæggelse 0,00 19.092,66
Overført af årets resultat 9.277,03 5.674,89
Saldo 31. december 62.103,81 52.826,78

Henlæggelser :
12 Henlagt - VSA 190.734,60 190.734,60
13 Henlagt - ungdomsarbejde - diverse 147.307,80 77.307,80
7 Henlagt - ungdomsarbejde - Natsjov mv. 23.581,87 32.606,87

14 Henlagt - ældrearbejde 37.898,98 21.058,50
15 Henlagt - Ungdomsfodbold 34.927,83 41.827,83

Henlæggelser i alt 434.451,08 363.535,60

Gæld/periodeafgrænsning 24.000,00 36.500,00
Passiver i alt 520.554,89 452.862,38
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Årsrapport 2021 for Viby IF  Side 6 af 12 

Noter 

Note 1. Indtægter 
Viby IF’s indtægter består bl.a. af kontingent fra afdelingerne. Størrelsen af kontingentet besluttes 
af hovedbestyrelsen og er for 2021 fastsat uændret til 50 kr. pr. medlem ultimo året før, jf. side 10 
og 11. Det samlede medlemskontingent udgør i 2021 kr. 79.000. 
 
Nogle år afholder Viby IF særlige arrangementer, hvor vi har indtægter. I 2021 har Viby IF afholdt 
ældrearrangementer i form af foredrag. Vi har i 2021 modtaget et tilskud fra Roskilde Kommune. 
Tilskuddet i 2021 udgør 28.000 kr.  
 
Endvidere har Viby IF diverse indtægter, som halreklamer og tilskud til aktiviteter. I 2021 udgør de 
i alt kr. 283.794,82, som består af følgende: 
 halreklamer kr. 5.000 
 legat på kr. 20.000 fra Viby Genbrug til ungearbejde 
 donation fra Roar-Fonden, kr. 50.000 
 tilskud til Natsjov med kr. 5.000 fra SSP midler, Roskilde Kommune 
 tilskud fra Roskilde Kommune til Viby Høstfest, kr. 60.000 
 tilskud fra Roskilde Kommune til arrangement ved Juletræstænding på Torvet i Viby, kr. 10.000. 
 tilskud kr. 100.794,82 fra Roskilde Kommune ved etablering af Disc Golf bane i Viby 

samt tilskud i alt kr. 33.000 fra Meny, Lions Ramsø, Viby Dals Vandværksfond og Sjællandske 
Medier 

 
Note 2. Gaver og lignende 
Viby IF giver gaver, når sponsorer og andre samarbejdspartnere og medlemmer af hovedbestyrelsen 
har særlige mærkedage samt som tak for hjælpen fx til møder og arrangementer. I 2021 udgør 
beløbet for disse gaver i alt kr. 1.770,90.  
 
Note 3. Godtgørelser 
Beløbet vedrører skattefri godtgørelse for udgifter til administration og telefon mv. Der er udbetalt 
godtgørelse til medlemmer af FU. Godtgørelsen udbetales bagudrettet og dækker over perioden maj 
2020 - april 2021. 
  
Note 4. Viasat-afgift og it-udgifter 
Viby IF har tidligere år betalt afgift til Viasat for TV’et i Caféen. Abonnementet ophørte 30. april 
2020. 
 

It-udgifterne vedrører driften af Viby IF’s hjemmeside (www.vibyif.dk). 
 
Note 5. Kontorhold 
Kontorhold vedrører udgifter til bl.a. årsberetning, papir, printerpatroner og annoncer.  
 
Note 6. Fastelavnsfest 
I 2021 har det ikke været muligt at afholde fastelavnsfest. 
 
Note 7. Omkostninger til Natsjov og Åben sommer og henlæggelser hertil 
Viby IF afholder Natsjov ca. 1 gang om måneden fredag aften. I 2021 har det kun været muligt at 
afholde arrangementerne i efteråret 4 måneder. Og det var ikke muligt i sommerferien at afholde 
Åben sommer. Udgifter til Natsjov er opgjort samlet til kr. 14.025. 
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Til dækning af udgifter ved Natsjov er anvendt kr. 9.025 fra henlæggelser. 
 

Natsjov Åben sommer
Saldo 1. januar 25.878,98 6.727,89
Omkostninger -9.025,00 0,00
Restbeløb - optaget som henlæggelse 16.853,98 6.727,89

 
 
Note 8. Omkostninger, andre 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 på torvet i Viby. 
 
Udgifter til ældrearrangementer er opgjort til en samlet nettoudgift på kr. 11.159,52. 
 

Der er ikke i 2021 afholdt juniorarrangement (Børnefestival).  
 

Viby IF deltager i Viby Høstfest og i Juletræstænding på torvet. Vores andel af udgifter hertil udgør 
i 2021 henholdsvis kr. 60.000 og kr. 10.000. 
 
Note 9. Anlæg/etablering af Disc Golf 
Der er i 2021 anlagt Viby Å-Park Disc Golf bane. De modtagne tilskud i alt kr. 133.794,82 er 
anvendt hertil samt stiftelse af ny afdeling i Viby IF regi. 
 
Note 10. Diverse samt udstyr 
Der er i 2021 afholdt udgifter til diverse samt udstyr med i alt kr. 7.183,75  
Heri indgår tilskud med kr. 6.900 til arrangementer i ungdomsfodbold. Henlæggelse fra Kuglen til 
ungdomsfodbold er anvendt hertil. 
 
Note 11. Renter og gebyrer 
Der er i 2021 betalt rente til Nordea med kr. 2.251,39 samt gebyrer til Nordea og MobilePay med 
samlet kr. 1.701 
 
Note 12. 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. 
Ultimo 2020 var restbeløbet kr. 190.734,60 og der er ikke sket ændringer efterfølgende. 
 
Gaver indsættes generelt på Viby IF’s normale bankkonti, da gaverne forventes at skulle bruges 
inden for kort tid.  
 
Note 13. Henlæggelse - ungdomsarbejde - diverse 
Se indledningen til note 12 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 12)). 
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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. 
 
I  2021 har Viby IF modtaget en donation på kr. 50.000 fra Roar-Fonden, som ønsker at  støtte 
arbejdet for børn og unge. 
 

Viby Genb. Rosk. Fest. Roar-Fonden
Saldo 1. januar 65.519,59 11.788,21 0,00
Viby Genbrug 20.000,00 0,00 0,00
Roar-Fonden 0,00 0,00 50.000,00
Restbeløb - optaget som henlæggelse 85.519,59 11.788,21 50.000,00

 
 
Henlæggelserne fra Viby Genbrug, Roskilde Festivalen og Øvrigt udgør ultimo 2021 sammenlagt 
kr. 147.307,80 svarende til beløbet i balancen. 
 
Note 14. Henlæggelse - ældrearbejde 
Se indledningen til note 11 for intro til gaver og henlæggelser. Denne note indeholder beløb, der er 
reserveret til ældrearbejdet. 
 
Viby IF har i 2021 modtaget et tilskud på kr. 28.000 fra Roskilde Kommune til brug for ældre-
arbejdet. Det har ligesom i 2020 ikke i 2021 været muligt at afholde alle planlagte arrangementer. 
Udgifter til de afholdte arrangementer er opgjort til en samlet nettoudgift på kr. 11.159,52. 
Restbeløbet kr. 16.840,48 er hensat til anvendelse efterfølgende år. 
 
Note 15. 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 2021 ydet et tilskud til ungdomsfoldbold på kr. 6.900. 
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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 2021. 
 
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 og ældrearrangementer på én særskilt linje i resultat-opgørelsen. 
 
Henlæggelserne er udtryk for beløb, at 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

2021 122.000 25.920 11.709 159.629 17.161 9.900 60.337 87.398 72.231
2020 139.251 20.304 19.483 179.038 29.715 10.250 113.180 153.145 25.893

Cykling
2021 6.844 0 0 6.844 0 1.050 7.348 8.398 -1.554
2020 6.223 0 0 6.223 0 1.150 18.594 19.744 -13.521

Disc Golf
2021 0 0 30.662 30.662 0 0 2.611 2.611 28.051
2020 - - - - - - - - -

Fitness
2021 298.507 15.120 0 313.627 0 19.850 161.218 181.068 132.559
2020 308.237 24.624 5.485 338.346 0 18.650 236.728 255.378 82.968

Floorball
2021 10.000 0 280 10.280 0 1.000 2.533 3.533 6.747
2020 9.300 0 0 9.300 3.290 1.050 604 4.944 4.356

Fodbold
2021 318.725 102.980 37.815 459.520 7.436 17.050 437.091 461.577 -2.057
2020 255.325 122.844 23.038 401.207 8.165 18.350 166.495 193.010 208.197

Gymnastik
2021 153.875 84.168 1.183 239.226 12.934 15.400 170.425 198.759 40.467
2020 196.750 71.280 7.577 275.607 14.863 14.150 186.665 215.678 59.929

Håndbold
2021 83.280 46.656 49.448 179.384 36.556 4.850 128.022 169.428 9.956
2020 134.015 51.840 124.272 310.127 51.641 7.000 230.117 288.758 21.369

Løb
2021 21.239 0 12.794 34.033 0 4.450 20.931 25.381 8.652
2020 21.995 0 7.922 29.917 0 4.900 8.689 13.589 16.328

Petanque
2021 7.000 0 12.110 19.110 0 1.500 22.954 24.454 -5.344
2020 7.500 18.000 14.033 39.533 0 1.650 35.142 36.792 2.740

Svømning
2021 600 29.808 0 30.408 3.043 1.050 5.719 9.812 20.596
2020 5.250 60.912 0 66.162 20.090 6.950 31.231 58.271 7.891

Tennis
2021 41.050 29.308 2.918 73.276 5.824 2.900 54.327 63.051 10.225
2020 52.300 27.266 3.042 82.608 14.259 2.550 42.517 59.326 23.282

Total 
2021 1.063.120 333.960 158.919 1.555.999 82.954 79.000 1.073.516 1.235.470 320.529
2020 1.136.146 397.070 204.852 1.738.068 142.023 86.650 1.069.962 1.298.635 439.432

 

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 resultat og egenkapital hænger ikke sammen i ovenstående oversigt, da anvendelse af 
hensættelser indgår i egenkapitalen i ovenstående oversigt. Ligeledes er der ikke sammenhæng for 
Fodbold, idet Viby IF Fodbold og Gadstrup IF Fodbold i 2021 er sammenlagt til VG Fodbold. 

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)

283.498 283.498 0 87 162 249 8
211.266 211.266 0 55 143 198 18

28.897 28.897 0 0 22 22 4
30.451 30.451 0 0 21 21 5

28.051 28.051 0 0 0 0 3
- - - - - - -

953.804 945.927 7.877 48 335 383 15
813.366 813.366 0 46 351 397 17

19.233 19.233 0 0 20 20 3
12.486 12.486 0 0 20 20 3

1.844.605 1.844.605 0 252 108 360 44
476.472 475.722 750 204 137 341 57

612.080 612.080 0 143 124 267 32
572.264 571.614 650 194 114 308 25

196.028 186.924 9.104 46 26 72 15
218.704 186.660 32.044 62 35 97 25

40.805 40.805 0 4 90 94 7
32.154 32.154 0 2 87 89 7

35.891 35.891 0 0 28 28 5
41.236 41.236 0 0 30 30 7

29.366 28.526 840 2 0 2 8
8.228 7.930 298 12 9 21 12

106.566 106.566 0 1 50 51 5
96.341 96.341 0 3 55 58 5

4.178.824 4.161.003 17.821 583 965 1.548 149
2.512.968 2.479.226 33.742 578 1.002 1.580 181



26 27

2021

 

Årsrapport 2021 for Viby IF  Side 12 af 12 

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 12 afdelinger: Badminton, Cykling, Disc Golf, 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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Formandens beretning
Viby Badminton 2021

Som noget nyt har vi fået 
etableret Holdsport i Viby 
Badmintonklub. Sæson 
2020/2021 startede med et 
opslag i Heden til, om at vi 
gør som vi plejer, dvs møde 
op på bestemt dato i august 

og får tildelt bane og så dernæst blive etableret 
som medlem i Holdsport. Det med at få Hold-
sport op at køre er stadig en udfordring, men 
det skal nok skal blive en gevinst med tiden, for 
er man først tilmeldt Holdsport og et tilbud der, 
skal man selv ind og ændre det og det burde 
lette administrationen. Det er særligt Kennet og 
Torben der har brugt timer på Holdsport. Tak for 
indsatsen.

Ved sidste generalforsamling blev der fortalt, at 
vi har indsendt klage over den måde renoverin-
gen af Dåstruphallen er foregået, samt ønske om 
udbedring af halgulv hvis muligt med en gulvaf-
slibning. Nu er taget over cafeteriet utæt ved ud-
sugningen. Der er sat gang i de højere instanser, 
så det håber vi der bliver gjort noget ved. Gulvaf-
slibningen er vi ikke kommet igennem med.

På repræsentantskabsmødet opfordrede vi til at 
VIF presser kongrescentret til at betale for ren-
gøring af cafeteria i VIC således at rummet kan 
benyttes. Det er for nylig lykkedes så VIC cafete-
ria med Jim og Heidi, får 500kr om måneden for 
rengøring af det der nu kaldes værestedet. Det er 
en glæde særlig for 60+erne der igen kan mødes 
efter spil i gode omgivelse.

Det er meget flot af en lille klub som Viby, at 
være så synlig i DGI regi med holdkampe. Stort 
tillykke til alle kampjubilarer og er det ikke 

fantastisk at Leo og Ruth har spillet 1200 kampe 
og Edith følger godt med hele 1000 kampe og 
hele 10 kampjubilarer har vi i år. Hans-Henrik 
Rasmussen og Søren Lorentzen med 700 kampe, 
Finn Petersen med 500 kampe, Lars Behrens 300, 
Egon Christensen 200, Finn Rasmussen og Stefan 
Bilyk 100 kampe.

Vi har fået godt gang i fællestræning om ons-
dagen med Henrik Ralov som tovholder. Det er 
super vigtigt når der kommer nye til Viby, at vi så 
kan tilbyde badminton uden at man lige kender 
tre andre der kan spille.

Fjercup blev afholdt med stor succes i Ramsøhal-
len, der var til låns da Dåstruphallen var dobbelt-
booket. Ved aftenarrangementet blev jubilarer 
og spillere hædret for deres indsats og præmier 
uddelt efter spisning. Alt i alt en vellykket og 
hyggelig dag.

Som formand ønsker jeg at bidrage til kontakten 
til alle de frivillige der er i klubben, for uden de 
frivillige er der ingen klub. Jeg vil gøre det ved 
at lytte til de enkelte når de kontakter mig, ringe 
rundt og indsamle informationer fra de frivillige 
om, hvad de synes der bør gøres i klubben, samt 
ved at opsøge diskussioner om klubben fremtid.

Desuden sørge for kontakten til medlemmerne 
ved at komme rundt på alle spilledage med jæv-
ne mellemrum for at vise ansigt og interesse, for 
selvom vi har facebook og andre digitale medier 
som Holdsport, så er Face to Face det vigtigste 
redskab for at sikre mellemmernes tilhørsforhold 
til klubben. Og sidst men ikke mindst vil jeg som 
formand prøve at lave en bestyrelse der får lov til 
komme igennem med de ting de brænder for.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres 
arbejde, særlig Ulla og hendes hold af hjælpere 
i cafeteriet for at yde en stor indsats med at få 
det til at se pænt ud og skabe de vigtige rammer 
for, at spillerene kan gå op og hygge sig efter 
træning og andre arrangementer, det er virkelig 
et gode, at vi har cafeteriet. Stor tak til Torben for 
højt engagement i holdturnering og assistance 
til ungdommen samt meget mere. Tak til Ken-
net for ungdomsarbejdet, og for at vi nu er ved 
at få Holdsport til at fungere. Tak til Ruth for at 
skabe et hyggeligt og rart samvær for 60+er, og 
til Henrik Ralov der med sit første år i bestyrel-
sen, har fået den svære post som kasserer samt 

være tovholder for fællestræning onsdag. Udover 
bestyrelsen er der mange flere der hjælper til og 
får klubben til at fungere, særlig vil jeg nævne 
Leo, Hans-Henrik og Mai-Britt, tak til jer, men 
uanset om man hjælper til mange timer eller 
man hjælper til en enkelt gang med at bage en 
kage, så skal det værdsættes. Der er brug for alle 
de frivillige der vil. Tak for alt det der gør Viby 
Badmintonklub til en god klub at være en del af.

MSU beretning
Beretningen er modtaget efter generalforsamlin-
gen, og blev således ikke fremlagt, da Torben var 
forhindret i at deltage.

Til Holdturneringen i DGI har der været tilmeldt 
hele 7 hold. Et 4+4 hold, 5 hold med 4 herrer og 
et senior +60 4H hold. Bedste resultat blev Serie 
2 holdet med Torben Andersen som holdleder, 
der fik en flot 1. plads, men ellers gode placerin-
ger til øvrige hold. Stort tillykke til alle. Der har 
været mange jævnbyrdige og spilleværdige kam-
pe med gode muligheder for at mødes socialt 
bagefter både med nye og gamle kendinge fra 
andre klubber.

Der er kommet godt styr på nye tilmeldinger til 
baneudlejningen, og der er lavet en oversigt som 
supplement til Holdsport.

Fjercup blev afholdt den 19. marts med deltagel-
se af 30 glade motionister og +60er. En super god 
dag hvor holdene blev mixet til nogle spændende 
kampe. Om aftenen var der uddeling af præmier, 
fejring af holdkampjubilarer og hygge.

Fællestræning 
om onsdagen er 
blevet en stor 
succes, og alle 
baner er i brug. 
Det har været 
godt særlig for 
nye medlemmer, 
der kommer til 
byen, blot at kunne tilmelde sig uden først lige at 
finde 3 andre til en bane.

Beretning fra 60+ ved Ruth
Beretningen blev fremlagt af formanden, da Ruth 
var forhindret i at deltage.

Hele 2021 har været ramt af corona. Nedluknin-
gerne har ikke været befordrende for vores ellers 
stabile onsdags-badminton. I september 2021 
var der 34 tilmeldte. 2 er faldet helt fra i løbet af 
sæsonen. Vi har været ramt af skader og selvføl-
gelig også corona.

Da en del spillere ikke begyndte at spille i sep-
tember, men først begynder et godt stykke hen i 
oktober, var vi ikke ret mange spillere.

Hidtil har vi købt kaffe og kage i cafeteriet, men 
forståeligt nok meddelte Jim os, at det ikke var 
rentabelt at holde cafeteriet åbent, når vi ikke 
var flere. Derefter kunne vi ikke sidde i cafeteriet, 
men måtte klumpe os sammen i forhallen. Vi fik 
dog ekstra stole sat op, så vi alle kunne få en stol 
at sidde på, og ikke skulle sidde på trappen. Efter 
mange, lange forhandlinger er det nu endelig lyk-
kedes, at få lov til at benytte cafeteriet, men først 
her i 2022. Det sociale har lidt et alvorligt knæk.

Juleafslutnigen havde god tilslutning. Den blev 
holdt i Dåstrup Hallens Cafeteria. Et festudvalg 
havde sørget for at det blev en dejlig eftermid-
dag/aften med fin mad fra Meny!

Vi kan godt bruge flere spillere, da det er gået 
jævnt ned ad bakke med deltagere, og ikke 
mindst med at møde op, til træningen. Det kan 
nok ikke blot skyldes corona og skader. I de sidste 
to år har vi selsagt ikke haft venskabskampe med 
Tune, men måske kan vi genoptage det i næste 
sæson. Jeg har aftale med Finn Fejerskov derude.

Vi har haft 3 hold med i 60+ turneringen. Og 
selvom resultaterne er opgjort her i marts, vil jeg 
nævne, at C70 mix-holdet fik en fin 2. plads.
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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 

USU beretning ved Kennet
Vi har har lige nu 61 ungdomsspillere fordelt på 
5 træningstider fra mandag til onsdag. Et par af 
dem træner to gange om ugen.

De unge trænere og hjælpetrænerne har i 
denne sæson gennemført de sidste to træ-
nerkurser henholdsvis hjælpetrænerkursus. 
Vi har en potentiel ny hjælpetræner på et 
af de ældre hold.

Vores træner Hans-Erik fik den 14 marts 
endelig den knæoperation han har gået 
og ventet på. Det har betydet at han ikke 
kan varetage de sidste 6 træningsdage. 
For at dække Hans-Eriks hold, har vi flyttet 
lidt rundt på de andre trænere, hvilket alle 
trænere har været yderst hjælpsomme med 
at få til at gå op. Desværre for vores 5 tirsdags-
spillere, har det den konsekvens, at vi har lukket 
tirsdagsholdet lidt før tid.

Alle tirsdagsspillere har fået mulighed for at 
komme både mandag og onsdag i stedet for. I 
den kommende sæson bliver der ikke oprettet 
et tirsdagshold, da vi hverken har spillerne eller 
trænerne til det. Der vil derfor være ungdoms-
badminton om mandagen og onsdagen efter 
sommerferien.

Trænerkabalen for næste sæson er lagt og gået 
op.

Vi har holdt juleafslutning for alle ungdomsspil-
lere sidste mandag før jul, hvor stort set alle 
ungdomsspillere var i hallen samtidig. Der har 
udelukkende være positive tilbagemeldinger på 
arrangementet.

Torben har været primus motor for at få stablet 
en begynderturnering på benene i samarbejde 
med DGI, der bliver afholdt i Dåstruphallen lør-
dag den 23 April 2022. Tilmelding sker via DGI’s 
hjemmeside.

Vi planlægger at lave et arrangement i stil med 
juleafslutningen når sæsonen stopper sidst i 
april.

Der har ikke været kapacitet til at afvikle klubtur-
nering for ungdomsspillerene i år.

Opdatering på Holdsport ved Kennet
Denne sæson er den første hvor hele klubben har 
brugt Holdsport, og tilbagemeldingerne på det er 
hovedsageligt positive. Vi har lært en masse om 
hvordan vi bruger Holdsport, og glæder os til at 
bruge de erfaringer i den kommende sæson.

Beretning fra cafeteriet ved Ulla
Tak til Leo og Edith for at hjælpe med cafeteriet.

Cafeteriet har et lille underskud i år, hovedsage-
ligt grundet reparation af opvaskemaskine.

Der stilles forslag fra salen om at skifte den gamle 
kølemontre ud med et nyt køleskab. Argumentet 
er at en sådan investering vil være tjent hurtigt 
hjem i besparelse på strømforbruget. Egon vil 
søge kommunen om at få et nyt køleskab, da det 
er kommunen der betaler for strømforbruget. 
Sagen går i udvalg.

Beretning fra Viby Cykelklub 
Den 15.febr. 2022

Næstformanden aflagde beretningen:

Conny Rævmann redegjorde for klubbens aktivi-
teter i det forgangne år.

Sæsonstart 2021 var 17. april med godt fremmø-
de.

Sæsonen er gået godt på trods af Corona og de 
begrænsninger det har medført. Der har været 
godt fremmøde til træninger og generelt har folk 
været gode til at slå ture op. 

Der var 2 klubture til bl.a. Munkholmbroen og til 
Frederikssund, der var rigtig hyggeligt. 

Der var også et par stykker der deltog i Skjolde-
næsholmløbet i 2021.

28.8. stoppede Michael Steenfeldt som formand 
og Conny overtog formandshvervet. 

Sæsonafslutning var 26.9. med afslutning hjem-
me hos Conny til hygge efter turen. 

Årsafslutning foregik igen på Bones med 12 frem-
mødte og god mad og drikke.  

Formandens beretning blev godkendt uden an-
mærkninger.

.

Taget fra beretningen fra generalforsamlingen

Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af foreningen.

Det ønskes at nedlægge klubben som forening og 
fortsætte som en facebookgruppe, hvor folk der 
har lyst cykle sammen, har mulighed for at lægge 
begivenheder og ture op på frivillig basis.

Der er generelt konsensus om at det giver me-
ning at nedlægge klubben som forening, da det 
er meget arbejde for få medlemmer.

Derudover ville vi kunne tiltrække flere, der kan 
cykle med, uden at være betalende medlem.
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Viby Disc Golf, beretning fra 
formanden om år samt arbejde 
i Viby Idrætsforening.
Historisk begivenhed i VIF med første Disc Golf 
bane i VIF

Etablering år 2021

- Se bilag historik af større tiltag.

VIF.

God modtagelse i VIF. En del fælles møder i VIF 
(HB BU og Repræsentantskabs møder) man 
mærker et stort fællesskab Jeg vil arbejde for 
mere sammenarbejde på tværs af afdelinger for 
at styrke VIF som en stærk idrætsforening hvor 
fællesskab sammen med idræt er i højsæde.

Ligeledes vil jeg også arbejde for et internt medie 
organ som kan varetage VIF´s afdelingers ansigt 
udad til for at skabe mere fokus på alle de ople-
vel-ser andre ikke ser. 

Jeg ser også en fordel i at omlægge den økonomi-
model VIF tilbyder, specielt syndes ikke at det er 
til fordel at alle afdelinger har egen foreningskon-
to, dette bør drøftes

En vigtig opgave for alle i VIF. Er få fokus på unge
som medlemmer af VIF. og teenagere som rol-
lemodeller, udfordring er at holde på børn der 

starter på efterskole samt gymnasier og desli-
ge. VIF. har haft nedgang efter covid-19 og fået 
vej-ledning via konsulent fra DGI. VIF har nedsat 
en arbejdsgruppe for at yde tiltag for unge, dette 
er jeg en del af, og håber at Disc Golf kan tilføje 
kompetencer.

Nye projekter oplyst i VIF

Etablering af Padelbane afdeling tennis

Viby i bevægelse. 8 maj. (Jeg er i arbejdsgruppe)

Fitness i VIF for 13-15 (Torben er i arbejdsgruppe)

Formandens visioner:

Jeg arbejder med Roskilde kommune om en fast 
vedligeholdes plan for åparken, med fokus på: 
klip af engen, klip ved hul 6, teepads og ø mar-
kering ved hul 9. Møde med parkforvalter samt 
gartnerformand i februar.

Etablering af 2 kurve ved Viby idrætscenter god-
kendt af parkforvalter. Deres formål, repræsen-
tere sporten ved idrætscenter samt fungere som 
putter range og drive range. Ved Driver range 
opbevar vi en værktøj og fod så kurve kan de-
monteres og flyttes, evt. Ind på kunststofbanen 
eller andetsteds.

Glow golf / nat golf som event i vinterhalvår med 
gebyr for ikke medlemmer og disc leje. 

Mere fokus på vores bane for opland til VIF: med 
tiltag på Facebook samt fast trænings tidspunkt, 
fremmøde på banen og pamflet uddeling.

Viby Disc Golf historik 
Dec. 2020 VIF Opslag i Dagbladet om etablering 
af disc golf i Viby 
17.03.-2021 Førstemøde med VIF - Initiativ-grup-
pe og Stephen 

Forår 2021 På banen for idé udvikle tee og kurve 
placering. (Corona er i fuld gang og alt er lukket 
ned). Mange mails, møder og flere banen gen-
nemgane samt masser af gode idér - Bagtags, 
dronefilm, logoér div. navne på hullerne  
Valg af baneudstyr, indhetning af tilbud på bane-
udstyr. Admistrere facebook gruppe  
Optegning af bane og tee skilte.  
Koordinering af disc med VIF logo samt skole disc
Koordinere tryk af scorekort samt brochure og 
alle skilte. Koordinering med Roskilde kommune 
for godkendelse af projektet.  
Og disc med logo til skoler i Viby.   
VIF bidrager med kontakt til kommune og sikker 
nødvendig økonomig - Samt sponser tilskud  
Formidle aftale med disc connetion om lokal salg 
ved Jesper  
01.06-2021   
Kommunen etablerer nedstøbningsrør til kurve 
og skilte 
03.06.-2021 Alle kurve oppe (Torben har Co-
vid-19) 
09.07.-2021 Alle Tee skilte oppe 
14.08.-2021 Dronefilm oploads til facebook 
15.08.-2021 Official åbning af banen ved borgme-
ster 
28.08.-2021 Disc Golf ved på Høstfesten 2021
11.09.-2021 Pile på kurve for næste tee 
22.09.-2021 Å-Stænger ved kurve nær åen 
28.09.-2021 Viby Disc Golf stiftes
06.10.-2021 Indkøbsaftale med Gbasesport om 
Disc Golf udstyr (20%) 
19.10.2021 Hul nummer på kurve 
07.10.2021 Viby Disc Golf modtager 10.000,- fra 
Sjællandske Medier ved ceremoni på banen  
29.12.-2021 Sebastian P. på banen med Aston om 
rekord
14.01.-2022 Hyggetour har henvent sig om afhol-
de deres 4 afdeling af runde 
Uge 6, 2022 Til Greve for at se deres inddørs træ-
ning med Put. Labyrant Torben. 
08.03-2022 Fast træning hver tirsdag sammen 
med Steen 
Uge 11 (2022) Natgolf for medlemmer.
Forår 2022 lys i kurve samt glow disc. 2 kurve på 
Viby idræts anlæg. Postkasse op. Medlemskam-
pagne i Viby og nabobyer. Tilsavn om samarbejde 
med Ejby og Greve. Møde med gartner og Ros-
kilde Kommune Ikke opnået. Få nogle hal tider, 
aktuelt 2 uger efter vintertid Vinter

Datoer.
8. maj Viby i 
bevægelse stor 
opbakning fra 
øvrige afdelin-
ger, event afhol-
des ved Dåstrup 
hallen, alleti-
ders mulighed for at vise Viby Disc Golf frem. 
Jeg deltager for Disc Golf og Katarina hjælper til, 
dog ville det være godt hvis flere kan give tilsagn, 
men ikke nødvend igt, tænker det bliver et godt, 
festligt og folkeligt event for alle i Viby børn, 
unge, voksne og ældre.

1. april er flyttet til d. 6. maj Disc Golf til natsjov, 
med kurve indenfor samt udenfor kunne være 
fint med hjælp til opstilling af kurve, ”hjørnet” 
har kurve Natsjov har selv køb ca. 30 stk. Disc 
med VIF logo.

Tilbageblik på 2021
Viby er i den grad sat på kortet i det Danske Disc 
golf miljø med rigtig god feedback fra nær og 
fjern og der er skabt rigtig gode relationer, dette 
kan bruges til at udvikle vores bane, men også 
til at vise sporten frem for lokale samfund og 
borgere i Viby.

Det ses også tydeligt at banen bruges flittigt med 
slidt teesteder og næsten altid folk der spiler. Jeg 
kan kun se projekt som en pt. succes og mere vig-
tigt at mere lokal tilslutning kan succesen blive 
rigtig høj.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke besty-
relse medlemmer for deres arbejdes iver og alle 
medlemmer for deres tillid til mig som formand.

Formand for Viby Disc Golf
Torben N. Breinberg

Viby å-park historik af større tiltag.
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Viby IF Fitness
Generalforsamling 24. marts 2022

Formandens beretning
Overskriften for 2021 blev heldigvis lidt bedre 
end for 2020, selvom det trak lidt ud med at få 
åbnet helt op efter alle de restriktioner vi var 
blevet udsat for.

Frem til den 21. maj 2021, var der lukket for både 
fitness, cirkeltræning og stram op, hvorefter vi 
fik lov at åbne mod forevisning af Coronapas 
og brug af mundbind. Brugen af mundbind blev 
afskaffet den 14. juni og den 1. september blev 
også kravet til Coronapas afskaffet. Det holdt dog 
kun til den 24. december, hvor en ny Covid 19 
variant holdt sit indtog, hvilket atter medførte 
krav til Coronapas. Heldigvis blev det allerede 
afskaffet 1. februar 2022.

Vores generalforsamling i 2021 måtte vi udsætte 
fra den 17. marts til den 17. juni, hvor det lykke-
des at afholde den med pæn deltagelse trods de 
givne restriktioner. Der var ingen udskiftning idet 
alle på valg modtog genvalg, Susanne Kasserer, 
Erik Bøgen Næstformand, Bettina Hansen Besty-
relsesmedlem og Peter Mandel Suppleant.

Forårets kontingent i 2021 var også sat til halv 
pris men som det vil fremgå senere er økonomi-
en stadig sund.

Medlemmer:
Vores medlemstal har efter Corona rettet sig og 
stabiliseret sig nogenlunde. Ved seneste gene-
ralforsamling havde vi 289 medlemmer og 55 på 
venteliste. Dette tal er nu pr. 15.3.2022 oppe på 
322 medlemmer. I efteråret afskaffede vi vente-

listen hvilket har medført en lettere og hurtigere 
tilgang af medlemmer.

Som bekendt for de fleste åbnede Multifitness 
deres nye center i Viby og tilsyneladende har 
det ikke påvirket vores medlemstal synderligt. 
Vi er dog helt med på at vi hele tiden skal være 
konkurrencedygtige og vi har derfor, som I vil se 
senere, afsat midler i budgettet til nyindkøb af 
maskiner.

Desuden vil vi gerne have fat i de unge, også dem 
under 15, som i dag er vores nedre aldersgrænse. 
Peter Mandel fra bestyrelsen har gjort et stort 
arbejde, bl.a. i en arbejdsgruppe for aktivering af 
ungdom, og han vil senere fortælle om de frem-
skridt der er gjort, for at få mulighed for at gøre 
plads til ungdommen i vores Fitnesscenter
 
Instruktører:
Vi har desværre mistet 2 af vores Fitnessinstruk-
tører så vi nu har 4, men vi har heldigvis udsigt 
til at få mindst 1, måske 2 på kursus snarest. Vi 
har 5 Cirkeltræning instruktører og 1 Stram Op 
instruktør.

De har her i foråret fået nyt tøj og alle får et gave-
kort 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 og stram op og også tak til alle 
hjælpere.

Bestyrelsen:
Vi blev desværre lidt udfordret i bestyrelsen, 
da vi i efteråret måtte sige farvel til 2 bestyrel-
sesmedlemmer da Bettina og Leon der trak sig 
på grund af uforudsete omstændigheder. Som 
suppleant trådte Peter ind i bestyrelsen, men vi 
manglede så stadig ét medlem og én suppleant. 
Vi iværksatte derfor en kampagne der heldigvis 
gav et rigtigt fint resultat. Vi har fået besat den 
sidste plads i bestyrelsen med Mikkel Mikaelsen, 
Jakob Guldbrandsen som suppleant, Vivian Bille 
med indsats på opbygning af ny hjemmeside og 
som support til Susanne med adgangskontrollen 
og Søren Christensen som teknisk support, begge 
sidstnævnte udenfor bestyrelsen. Tusind tak til 
disse 4 for deres velvillige tiltræden med arbejde 
for vores Fitnesscenter.

Valg til bestyrelsen
Som det fremgår af indkaldelsen er der i år 2 
medlemmer på valg, valg af ét nyt medlem samt 
én ny suppleant.

Holdtræning:
Der stadig pæn tilslutning til holdtræningen, 
både morgentræningen mandag, onsdag og 
fredag samt eftermiddagstræningen med Mari-
anne på Viby Skole om mandagen og i Hal 1 om 
onsdagen.

Fremtiden:
Vi håber selvfølgelig stadig på at vi en dag bliver 
tilgodeset af kommunen med midler til at kunne 
få lavet en tilbygning der således vil give plads til 
flere maskiner herunder spinningcykler. 
Til slut tak til alle jer der mødt op, vi ved godt at 
generalforsamlinger ikke er det mest spændende 
at tilbringe aftenen med så vi sætter stor pris på 
jeres fremmøde.
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Formandens beretning 2021 
Fodbold

For første gang er det mig en fornøjelse at skulle 
skrive en beretning for et samlet VG. En sam-
ling af klubberne Viby og Gadstrup trådte i kraft 
1.7.2021, og giver os tro på at vi står godt rustet 
til en fælles fremtid. 

Vi har de forgangne år levet i skygge af Corona. 
Forhåbentlig er det noget vi nu lægger bag os, så 
vi ikke igen skal frygte aflyste træninger og kam-
pe. Det har uden tvivl været et par hårde år at 
komme igennem, men alle har været fantastiske 
til at få tingene til at lykkes på trods af de regler 
og forudsætninger i er blevet budt undervejs.

Dog er det gået lidt hårdt ud over vores motions-
hold. Der må vi nok sande at grundet nedluknin-

ger, så har folk fundet andre måde at motionerer 
på. Men vi skal nok komme stærkt igen – det 
kommer nok bare til at tage noget tid, jeg tror på 
at VG fællesskaberne trods alt har noget at tilby-
de, som man ikke få opfyldt andre steder. 

Vi fejrer som klub ½ års fødselsdag med udgan-
gen af året. Det lyder ikke af så meget, men reelt 
har vi jo også været i gang med en løbende sam-
mensmeltning siden sommeren 2014. Derfor har 
det for langt de fleste spillere/forældre og træ-
nere ikke været nogen nævneværdig forandring 
af vi nu kun har en moderklub. En punkt som dog 
har været en klar forbedring og forenkling, har 
været at vi nu kun skal forholde os til et kluboffi-
ce. Alle de problemer der var med 2 klubber, er i 
hvert fald forstummet fra dag 1.

Set fra bestyrelsens side så har vi det seneste hal-
ve år haft mange opgaver med at sikre at alt vedr. 
DBU, VIF, sponsorer, banker, kommune og meget 
meget mere – er faldet på plads. Det er jo ikke 
hver dag hverken vi eller DBU laver en fusion, så 
vi var meget spændte på om vores forberedelser 
var gode nok. Det må vi sige – der har selvfølgelig 
været ting som man troede ville blive et problem 
og andet som har drillet lidt – men alt i alt er det 
gået næsten smertefrit. Og hvis medlemmer ikke 
har bemærket noget, så er vi i hvert fald lykkedes 
på det punkt. 

VG er en klub med lige omkring 400 medlemmer. 
Vi er lykkedes med mange ting i år og forsøger at 
skabe så mange gode tilbud som muligt for både 
nuværende og nye medlemmer. I efteråret er 
der f.eks. blevet startet både Teenagefodbold for 
drenge og piger. Derudover har vi lavet et moti-

ons floorball tilbud, så formen kan holdes lidt ved 
lige om vinteren, og vi måske kan tiltrække lidt 
nye ansigter.

Nu er det sådan at det går lidt op og ned i fod-
bold. For seniorafdelingen er der en lille afmat-
ning pt. Flere spillere er flyttet og de manglende 
årgange fra 2004 og før i ungdomsrækkerne ram-
mer os nu hårdt. Derfor har vi også særlig fokus 
på senior i den kommende tid. Klubben kan dreje 
på flere håndtag, men i sidste ende skal viljen til 
at træne og spille kampe skal selvfølgelig være til 
stede for, at der kan være en seniorafdeling.

Heldigvis har vi jo rigtig mange børn i klubben. 
Ungdomsområdet er klart det område, hvor der 
sker mest – og sådan skal det også være. Vi vil 
som klub gerne hæve overliggeren og gøres vores 
tilbud til børn og unge endnu bedre. Men det 
kan ikke lade sig gøre uden at flere involverer sig 
i klubbens arbejde. Derfor er det også besluttet 
at der skal etableres et ungdomsudvalg, som skal 
sikre dette fortsatte løft og forbedring af børne 
og ungdomsfodbolden. En del af dette løft skal 
ske gennem DBUs nye børneklub model, som 
på mange områder barsler med en tilgang som i 
langt højere grad tager udgangspunkt i udvikling 
af det enkelte barn.

Der er ingen tvivl om der er rigtig mange mulig-
heder for at for sammen at skaber fantastiske 
fællesskaber og oplevelser for både alle alders-
grupper. Vi fra bestyrelsen glæder os til sammen 
at tage hul på denne rejse sammen med jer.

Sammen er vi stærke.

Formand  Dirigent
Søren Tofte  Henrik Hedegaard
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Så er sæsonen tæt på sin afslutning!!! Kan sæso-
nen betegnes som et rædselsår!!! Det var ordene 
fra sidste generalforsamling – så slemt blev det 
heldigvis ikke i denne sæson, men vi har stadig 
passet godt på hinanden, renset redskaber og 
sprittet af – puuha!!

Vi har heldigvis haft gang i en masse god gymna-
stik i denne sæson, hvor vi har gang i nogle af de 
lidt større børn, med noget dans og rytme – det 
er en svær gruppe, der virkeligt kræver nogle 
instruktører med evnerne i orden!! De erfarne 
gymnaster har også haft gang i den, med gymna-
stik i alle afskygninger – ligefra Fit for Life og helt 
over i Yogaen – hvor mand skal være helt stille!! 
Vi har manglet lidt til de små – men håber da på 
at nye kræfter kan støves op til den næste sæson.

Vi har på trods af de sidste års besværligheder, 
kunnet opretholde en sund økonomi, der også 
er kommet andre i idrætsforeningen til gode. Vi 
prøver at få brugt nogle penge, men det skal også 
hænge sammen med vores øvrige aktiviteter.
Vi prøver at ligge os i selen for at finde nogle 
gode projekter

Vi er i gang med planlægningen af den nye sæ-
son – det bliver lidt op ad bakken, med hensyn til 
vores ellers store instruktørstab – rigtigt mange 
af de unge mennesker skal ud i den store verden 
og realisere sig selv – vi under dem alt mulig held 
og lykke!! Men vi kommer til at mangle en hel del 
instruktører til den nye sæson – arbejdet med at 
finde dem har allerede været i gang længe!!

Vi arbejder på at få lidt friske kræfter ind i besty-
relsen og håber at de mange tilflyttere rummer 
et potentiale i instruktører og bestyrelses emner.
Vores egen opvisning bliver til noget i år, hvis 
kommunen ikke lukker hallen!! De geniale men-
nesker i forvaltningen, har med kort varsel, 
annonceret, at der skal udføres, noget arbejde i 
hallen!!! Ahhhhhhhhhhhhh forfanden….. Jeg har 
fået Karina til at kontakte nogen som ved no-
get – for sidste gang, forvaltningen lavede noget 
lignende, var jeg ved at blive sat i husarrest!!! For 
brug af knap så pæne gloser!!

Vi har endeligt fået helt styr på vores vedtægter 
og de ændringer der er blevet besluttet, så nu 
skulle det gerne være iorden
Vores ”gamle” Airtrack er overgået til Dåstrup 
skoles gymnastik udfoldelser – så kan de bruge 
den som de lyster, til den ikke kan mere!!!

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 instruk-
tører 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 og vores gymnaster er på vej 
tilbage!!! Vi håber på en forrygende sæson.

På gensyn i den nye sæson
Henrik Jelstad, Viby IF Gymnastik

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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Team Ramsø Håndbold
Formandens beretning
marts 2022

Det har været endnu et udfordrende år i vores
håndboldklub, sæsonen 19/20 gik helt galt i coro-
naens tegn, men det har heldigvis ikke været så 
slemt i eneværende sæson, sæsonen startede 
op stort set som normalt i august med et afbræk 
omkring jul, der har derimod været en del afly-
ste/udsatte kampe både på herresiden og på da-
mesiden og der gør at sidste del af denne sæson 
bliver meget sammenpresset med mange kampe 
på kort tid.

 
Udfordringen i denne sæson har været at få med-
lemmerne tilbage til klubben og begynde og spil-
le håndbold igen, vi må konstatere at vi står tilba-
ge ingen børneårgange over U9, så vi har herre-
senior, damesenior og håndboldfitness tilbage. 
Håndboldfitness holdes kørende uden træner. 
Damesenior spiller i serie 2 hvor Benn gør et 
rigtigt stort arbejde for at kunne stille hold til 
hver kamp, det går dog mod lyser tider da der 
et kommet lidt flere damespillere til. Herrese-
nior spiller i kvall. Og serie 2 også her kniber det 
med at stille hold til hver kamp. Det viser med al 
tydelighed hvor svært det er at få folk tilbage på 
håndboldbanen. Den positive historie ligger hos 
de små hvor der er masser af børn på både trille 
trolle og U6/U9 hvor Marlene og Emil gør et stort 
arbejde med at få lært dem noget håndbold. 

Med hensyn til mellem årgangene så skal de 
komme nedefra, vi skal nok ikke regne med at 
der kommer et helt hold U13 og vil spille hånd-
bold dermed ikke sagt at vi ikke skal prøve og 
tiltrække spillere til klubben, med det bliver via 
håndboldkaravanen hvor vi invitere skolerne til et 
par timers håndbold med hjælp fra håndboldfor-
bundet, vi deltager også i Viby i bevægelse den 8 

maj det er godt nok efter at vores sæson er slut, 
vi også med til byfesten hvor vi håber på bedre 
vejr i år. Vi skal også have startet håndbold op i 
Gadstrup hvor det bliver U6/U9, det er vigtigt at 
vi ikke ”smider” håndbolden væk i Gadstrup dels 
fordi vi så mangler spillere til at holdne og dels 
fordi der er et stort ønske om håndbold i Ramsø 
hallen igen. 

Der har også været hold workshop i VIF regi hvor 
alle klubber under VIF kunne komme med ind-
spark til at fastholde og få flere unge i Viby til at 
dyrke sport.
Efter et par år uden Roskilde festival er vi med 
igen i år dog med en mindre opsætning da vi har 
meddelt festivalen at vi kun kan stille 100 perso-
ner fremadrettet.

Til sidst skal der lyde en tak til alle som en der er 
en del af Team Ramsø, tak til sponsorer, træne-
re, assistenter, holdledere og alle frivillige som 
er en del af klubben uden jer er håndbold ikke 
muligt. Tak til Gadstrup idrætsforening og Viby 
idrætsforening for et godt samarbejde og der skal 
også lyde en stor tak til bestyrelsen Mona, Benn, 
Thomas og Henrik for et godt samarbejde.

René Jørgensen      
Formand Team Ramsø                                                                                                                                       
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Beretningen for
Viby Løbeklub  2021

Det har været et par år, som har været meget anderle-
des pga. Corona. Selvom vi har kunnet løbe en stor del 
af sæsonen, så har det ikke været muligt at afholde 
ret mange arrangementer. Vi har måtte kæmpe lidt 
ekstra for at være sociale, og skal i det kommende år 
have fokus på netop dette. Forskellen på at løbe eller 
gå selv, og at være en del af en klub er jo netop det 
sociale, sammenholdet. Så det skal styrkes.

Vi må desværre konstatere, at det er svært at fast-
holde nye medlemmer. Derfor bliver sæsonstart også 
lidt anderledes i år. Vi vælger at rykke sæsonstart til 
weekenden efter 8. maj, hvor der arrangeres ”Viby 
i bevægelse”. Fastholdelse af medlemmer, nye såvel 
som gamle, skal være vores store fokus i 2022. 

Der blev lavet en god aftale med Sport24 om klubtøj, og flere af medlemmerne er heldigvis begyndt at 
gøre brug af aftalen. Vi håber naturligvis på at endnu flere gør brug af den i løbet af 2022. 
Vi har et pænt overskud i 2021 – hvilket ikke er målet. Pengene skal bruges på at skabe gode ramme og 
gode arrangementer for medlemmerne. I 2022 skal vi være bedre til at få brugt vores penge på at styrke 
sammenholdet og have nogle hyggelige stunder sammen.

Viby IF Floorball
Formandsberetning
Sæson 2021 - 2022

Tak til alle foreningen medlemmer, som gør 
mandag aften til en af ugens bedste aftener, og 
ikke mindst en en kæmpe stor tak til bestyrelses-
medlemmerne, der igen har ydet en kæmpe stor 
indsats i den forgangne sæson.
I denne sæson har vi taget imod nye medlemmer, 
som alle virker som om de er faldet godt til. 
Vi har pt. en venteliste på 7, som vi kan trække 
på hvis det bliver nødvendigt.
Vi er fortsat en meget stabil gruppe, hvilket også 
kan mærkes på kampene. Tempoet er højt, og 
uanset hvordan holdene bliver sammensat lykkes 
det hver gang at få en ligeværdig kamp.  
Frem mod næste generalforsamling vil bestyrel-
sen arbejde på følgende områder:

- Servicetjek af vedtægterne.
De  trænger til at blive foretaget nogle mindre 
justeringer, så vedtægterne i højere grad afspej-
ler virkeligheden.

- Nye trøjer til hele holdet.
For at de nye medlemmer også kan få en flot 
blå t-shirt vil bestyrelsen se på at få lavet en ny 
omgang holdtrøjer.
- Mindre overskud.

Vi har en meget stor opsparing foreningens stør-
relse taget i betragtning.
Derfor vil vi foreslå, at næste års kontingent bli-
ver sænket til 350 kr.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Tak til foreningens medlemmer for den gode 
stemning og gode mandagsaftener.

Andreas Boye Mørk
Viby IF Flooball
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VIBY PETANQUE KLUB  
                                                                                                                    
Referat af generalforsamling
søndag den 27. marts 2022 
kl. 12 i Viby Hallens cafeteria

1:   Valg af dirigent
 Lisbeth Nielsen fra VIF blev valgt. 
 Generalforsamlingen var lovlig. 
2:  Valg af stemmetællere
      Hvis der bliver behov.
3:  Formandens beretning
      Coronaen har givet begrænsninger. 
 Minigolf i Jyllinge og Jubilæumsfesten var en 
 stor succes. Kommunen har renoveret baner-
 ne. Hvalsø/Osted vil gerne spille mod os igen. 
 Debat om hærværk, og politiets modstand  
 mod overvågningskameraer.
4:  Forelæggelse af det reviderede regnskab til  
 godkendelse og ansvarsfritagelse
 Godkendt 
5:  Behandling af indkomne forslag 
 Der var ingen forslag
6:  Fastlæggelse af kontingent
 Uændret 250 kr.

7:  Valg til bestyrelsen:
      Kasserer  Mogens Christensen 
      Genvalgt.
      Næstformand Marie Jørgensen 
      Genvalgt.
 Bestyrelsesmedlem Birgit Hansen 
      Genvalgt
8:  Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
     Finn Vognsvend genvalgt                                             
   Knud Christensen genvalgt                                                              
9:  Valg til repræsentantskabet: 
      Formanden er født medlem  
    Valg af suppleanter til repræsentantskabet:  
 Connie Schou-Nielsen
10: Eventuelt  

Single: Guld: Inga, Sølv: Hans Kurt, Bronze: Ole.
Double: Guld: Inga og Finn, Sølv: Marie og Ole, 
Bronze: Karen og Mogens
Triple: Guld: Marie, Winnie og Inga, Sølv: Karen 
og Hans Kurt (3 kugler hver), Bronze: Knud og 
Preben (3 kugler hver).

Formandsberetning for
Viby Svømmeklub
31. marts 2022

Endnu et år er gået i Viby Svømmeklub, hvor vi 
har været hårdt ramt af Corona, og aktivitetsni-
veauet dermed også har været på lavblus. Ved 
sidste generalforsamling stod klubben overfor 
større ændringer i bestyrelsen med nye folk på 
formands- og kassererposten. 

Jeg tilgik formandsposten i håb om, som nytilflyt-
ter til byen, at engagere mig i det lokale for-
eningsliv. Det blev dog klart for mig, at formand-
skabet var en større mundfuld end formodet, så 
derfor bliver det kun til et år på posten. Vores 
nyvalgte kasserer måtte også sande, at opgaven 
blev for omfattende og valgte at trække sig. 

Der er i årets løb blevet brugt mange kræfter på 
at afvente i forhold til corona restriktioner og 
finde gode kandidater til formands- og kasserer-
posten frem for kerneopgaven ”svømning”. Trods 
diverse udfordringer har svømmeklubbens faste 
svømmetrænere fået taget deres livredderprøve, 
og i januar fik vi startet 5 svømmehold op, som 

kører med trofaste 15 betalende medlemmer i 
henholdsvis Lysholmbadet og Skt. Jørgens Badet. 
Vi har pt udbudt følgende hold: Voksen vandgym-
nastik, Handicapsvømning for børn, Vandgymna-
stik for kvinder, Familiesvømning og Kvindesvøm-
ning.

 
Jeg er sikker på, at klubben nu går en mere stabil 
tid i møde og bedre kan arbejde for at fremme 
svømning lokalt. Afslutningsvis vil jeg sige tak for 
samarbejdet med bestyrelsen, tak til tidligere 
bestyrelsesmedlemmer for støtte og hjælp un-
dervejs, og en særlig tak til Jytte fra Hovedbesty-
relsen, som har været en uvurderlig hjælp mht. 
regnskabet.

Vibe Frederiksen
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Viby Sj Tennisklub
Ordinær generalforsamling
den 21. marts 2022 kl. 19.
I Dåstrup Hallens Cafeteria

Henning Dinsens beretning:

Denne beretning er for første gang i 2 år fremlagt 
i marts måned på vores ordinære generalforsam-
ling for at følge vores vedtægter.

Corona har forhåbentlig for sidste gang påvirket 
vores aktiviteter i tennisklubben.

Fra sidste afholdte generalforsamling i sommeren 
2021 har vi kunnet gennemføre vores aktivite-
ter på ”normal” vis. Både ude på vores baner i 
eftersommer og efterår samt indendørs i Viby 
Idrætscenter.

Da vi startede indendørs i Idrætscenteret kunne 
vi konstatere at der var sket en opgradering af 
lyset, men desværre kan det ikke siges at være 
tilfredsstillende. Skal lyset blive tilfredsstillende 
skal vores indsendte forslag (eller lignende) til 
belysning efterkommes af kommunen. Status på 
etableringen af den foreslåede energibesparende 
lysopsætning er desværre på skrivende tidspunkt 
uvist.

På den positive side kunne vi igen konstaterer at 
vores udendørsbaner har været superfine i hele 
2021 sæsonen.

Det blev værdsat både af klubbens egne med-
lemmer og af besøgende fra andre klubber. Ba-
nernes gode tilstand skyldes ikke mindst en stor 
indsats af et dedikerede medlem af klubben. Som 
nævnt i dagsordenen til generalforsamlingen skal 
klubbens medlemmer bidrage aktivt, hvis vi igen 
skal have baner i den kommende sæson, som 

lever op til kvaliteten i 2021 sæsonen. Herfra skal 
lyde en kraftig opfordring til at melde sig under 
fanerne og sikre kvaliteten af banerne.

 

I samarbejde med VIF og RIU ( Roskilde Idræts-
union) er det sendt et oplæg til etablering af en 
Paddel tennisbane der hvor slagmuren er place-
ret. Tilbuddet er udarbejdet af A-SPORT A/S på 
etableringen af en bane med lys.

Oplægget indeholder desuden en nedtagning af 
slagmuren. Som de fleste sikkert allerede ved har 
Roskilde kommune bevilget penge til etablerin-
gen af en Paddelbane. Vi venter i stor spænding 
en tilbagemelding fra forvaltning på, hvornår 
arbejdes startes. Vi ser frem til at begynde at 
planlægge, hvordan vi i klubben skal håndtere 
en ny bane og de mange nye medlemmer, vi 
forhåbentlig får i klubben. Paddelbanen bliver en 
integreret del af klubben og skal som udgangs-
punkt håndteres på lige fod som vores 3 øvrige 
baner. Anvendelse af paddelbanen kræver et 
medlemskab af Viby Tennisklub på samme måde 
som anvendelsen af tennisbanerne.

Økonomien i klubben må betegnes som tilfreds-
stillende i den forgangne sæson.

P.g.a. corona har der været lidt udfordringer 
m.h.t. at spille.

60+ - Ruths beretning.

Der var nedlukket i det meste af sæsonen i for-
året, (spil inde). Da vi nåede maj måned begynd-
te vi at spille ude. Det foregik med afspritning og 
spil med handsker på. Vi droppede kaffe/brød, da 
vi her ville sidde tæt sammen.

Senere blev det mere normalt, da vi begyndte, at 
spille inde igen i oktober måned.

Venskabskampene med Tune har nu været drop-
pet i de to sidste sæsoner.

Vi er 16 spillere tilmeldt, men det er sjældent, at 
alle kan være med hver gang.

Juleafslutningen holdt vi med smørrebrød i vores 
klubhus ved banerne. Vi var 14 spillere samlet, 
en petroleumsovn klarede rigeligt, at vi kunne 
holde varmen.

Formanden igen:

Holdene:

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.

Klubmesterskaberne:

Klubmesterskaberne for 2021 blev som sædvan-
lig afholdt med godt humør og rigtig mange gode 
kampe.

Sluttelig ønskes alle medlemmer en masse fornø-
jelige timer på tennisbanerne.
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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 


