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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. 
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Oplæg :Efter repræsentantskabsmødet får vi besøg af Adjunk Jens Høyer-Kruse fra 
Syddansk Universitet. 
Jens Høyer- Kruse har medvirket ved udarbejdelsen af facilitetsundersøgelsen i Roskilde 
kommune. 
Jens Høyer- Kruse vil i sit indlæg fortælle om fremtidens foreningsliv og om foreningslivet 
synger på sidste vers eller om individualiseringen er kommet for at blive, og måske også med en 
opskrift på hvordan vi takler udviklingen (hvis det går i den retning). 
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Vedtægter
for 

Viby Idrætsforening - Viby IF - (VIF)
Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 

§ 1. Foreningens navn er Viby Idrætsforening (VIF). Foreningen er stiftet den 23. 
september 1909 og dens hjemsted er Viby Sjælland i Roskilde kommune. 

Kapitel 2. Formål 

§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for udøvelse af enhver sund idræt, 
og at arbejde for at skabe rammerne herfor. Endvidere skal VIF virke koordinerende 
og udadvendt for de udøvende specialafdelinger.  

Kapitel 3. Relationer/medlemskaber 

§ 3. VIF er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Roskilde Idræts Union, herud
over kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning om evnt. medlemsskab af andre 
organisationer. 

Kapitel 4. Medlemmer 
Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 

§ 4. Som medlemmer kan optages alle, der vil efterleve foreningens vedtægter og 
afdelingernes bestemmelser. 

Stk. 2. Regler for udmeldelse og eksklusion af såvel aktive som passive medlemmer 
fastsættes i de enkelte idrætsafdelingers vedtægter. 

Stk. 3. HB kan foretage en eksklusion, hvis 2/3 af HB finder, at et medlem ikke 
overholder VIF´s etiske retningslinjer.

Formateret: Venstre:  2 cm, Top:  3 cm, Bund:  1,7 cm
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Kapitel 6. Strukturen i VIF 

§ 5. VIF består af: 

1. Repræsentantskabet. 
2. Hovedbestyrelsen, herunder et Forretningsudvalg samt øvrige udvalg. 
3. Idrætsafdelingerne 
 - generalforsamlingerne 
 - bestyrelserne. 

Kapitel 7. Repræsentantskabet 

I. Sammensætning og valg af medlemmer 

§ 6. Repræsentantskabet består af:

1. Hovedbestyrelsen. 
2. 1 repræsentant yderligere fra hver idrætsafdeling, for hver påbegyndt 100 

aktive i afdelingen, udover de første 100 medlemmer..
3. 1 repræsentant yderligere fra hver idrætsafdeling for hver 100 aktive med-
lemmer i idrætsafdelingen.

Stk. 2. Repræsentanterne, der er nævnt under pkt. 2 og 3, vælges af generalfor-
samlingerne i de pågældende idrætsafdelinger. Repræsentanterne skal være mindst 
15 18 år.

Stk. 3. Udtræder det valgte repræsentantskabsmedlem i valgperioden, indtræder en 
suppleant valgt af den pågældendes idrætsafdeling. 

Stk. 4. Navn, adresse og eventuel e-mail på idrætsafdelingens repræsentanter samt 
suppleanter, meddeles VIFs forretningsudvalg senest 1 uge efter afholdelse af gene-
ralforsamlingen i idrætsafdelingen.

§ 7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april 
måned. 

§ 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden finder 
anledning dertil, eller når mindst 2 idrætsafdelinger forlanger det og samtidig angiver 
det/de forslag, der ønskes behandlet. 

Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel og med angivelsen af forslaget.  

II. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet 

§ 9. Repræsentantskabsmødet indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel, 
ved annoncering i lokalpressen, samt opslag på idrætsanlæggene. 

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og indkomne forslag. 

Årsrapport og formandens beretning fremlægges skriftligt på repræsentantskabs-
mødet. 

Formateret: Tabulatorstop:  13,33 cm, Venstre + Ikke med 
7,62 cm +  8,89 cm +  10,16 cm +  11,43 cm +  12,7 cm + 
13,97 cm +  15,24 cm +  16,51 cm +  17,78 cm +  19,05 cm
+  20,32 cm +  21,59 cm +  22,86 cm +  24,13 cm +  25,4
cm +  26,67 cm +  27,94 cm +  29,21 cm +  30,48 cm + 
31,75 cm +  33,02 cm +  34,29 cm +  35,56 cm +  36,83 cm
+  38,1 cm +  39,37 cm +  40,63 cm +  41,9 cm +  43,17 cm
+  44,44 cm +  45,71 cm +  46,98 cm +  48,25 cm
Formateret: Indrykning: Venstre:  0,75 cm,  Ingen
punkttegn eller nummerering
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Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være 
formanden i hænde senest 3 uge før afholdelsen. 

IV. Dagsorden, valgregler 

§ 10. Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde 
følgende: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
      2.  Præsentation af afdelingsrepræsentanter, valgt i overensstemmelse med  
1.       §6
2.   3. Formanden aflægger beretning. 
3.   4   Formændene for idrætsafdelingerne aflægger beretninger. 
4.   5. Hovedkassereren forelægger den reviderede årsrapport.  
5.   6. Behandling af indkomne forslag. 
6.   7. Valg af formand (i lige år). 

  8. Valg af næstformand (i ulige år) 
7.   9. Valg af sekretær (i lige år)/sekretær (i ulige år) 
8. 10.   Valg af hovedkasserer (i ulige år). 

9. Præsentation af afdelingsrepræsentanter, valgt i overensstemmelse med § 6. 
10. 11.Valg af 1 revisor for 2 år ad gangen samt 1 revisorsuppleant for et år..
11. 12.Eventuelt. 

Stk. 2. Alle valg til hovedbestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. 

Stk. 3. Valgbare er myndige medlemmer af VIF. , herunder forældre til medlemmer 
under 18 år.

§ 11. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer, jf.§ 21. 

Stk. 2. Stemmeret har hovedbestyrelsen samt repræsentanterne valgt af idræts-
afdelingerne. 

Stk. 3. Stemmeret udøves personligt. Ved et repræsentantskabsmedlems forfald kan 
suppleanten møde op med tale- og stemmeret. 

Stk. 4. HvisSåfremt der ikke kan sendes en suppleant, kan et medlem stemme skrift-
ligt, eller lade sig repræsentere ved fuldmagt. 

Kapitel 8. Hovedbestyrelsen 

I. Sammensætning 

§ 12. Hovedbestyrelsen består af: 

1. Formand. 
2. Næstformand. 
3. Hovedkasserer.

3.   4. Sekretær
4.   5. Repræsentanter fra afdelingerne. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan supplere sig med øvrige personer efter behov.

Formateret:  Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: Indrykning: Venstre:  0,5 cm,  Ingen punkttegn
eller nummerering

Formateret:  Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret:  Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret:  Ingen punkttegn eller nummerering
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II. Beføjelser og opgaver 

§ 13. Hovedbestyrelsen udformer en forretningsorden, som skal indeholde en 
beskrivelse af den daglige drift og opgavefordeling. 

Stk. 2. Formand + minimum 2 personer fra hovedbestyrelsen, fungerer som 
forretningsudvalg der forestår foreningens daglige ledelse. 

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for at modvirke pædofili, samt 
regler på andre områder af betydning for børns og unges ve og vel, herunder etiske 
regler.

Stk. 4. VIF og afdelingerne håndterer løbende en række forskellige personoplysninger 
om frivillige og medlemmer og er dataansvarlig for disse oplysninger. VIF sikrer at 
persondata behandles i henhold til lovgivningen, gennem den gældende 
Privatlivspolitik offentliggjort på hjemmesiden.  

Kapitel 9. Regnskaberne/årsrapporterne 

§ 14. VIF og afdelingernes regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskaberne/årsrapporterne afleveres i udkast til revision senest den 15. 
februar, i overensstemmelse med de af revisionen eventuelle fastsatte instrukser. 

Stk. 3. Revisorerne afgiver deres bemærkninger til udkastene senest den 1. marts til 
hovedbestyrelsen og idrætsafdelingerne. 

Stk. 4. Hvis der under hovedbestyrelsens eller afdelingsbestyrelsernes behandling og 
godkendelse af årsrapporten sker ændringer, skal revisorerne have lejlighed til at 
udtale sig om ændringerne. 

Kapitel 11. Idrætsafdelingerne 

I. Den enkelte idrætsafdeling 

§ 15. Idrætsafdelingerne må ikke udbyde aktiviteter, der hører under andre afde-
lingers område. Hovedbestyrelsen afgør eventuelle tvister. 

§ 16. Vedtægter, der giver de nærmere regler for den enkelte idrætsafdelings virke, 
fastsættes af de respektive generalforsamlingenr indenfor rammerne af VIFs 
vedtægter. 

Stk. 2. Vedtægter for nye idrætsafdelinger samt ethvert ændringsforslag af eksi-
sterende vedtægter skal godkendes af FUbestyrelsen, før behandling finder sted på 
idrætsafdelingens generalforsamling. BestyrelsenFU har 1 måned til at kommentere 
udkastet. 
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§ 17. Idrætsafdelingerne har til opgave at varetage afdelingens egne interesser men 
skal tillige yde VIF sådan bistand, som måtte begæres af 
Hovedbestyrelsenbestyrelsen.

§ 18. Bestyrelsen for idrætsafdelingen fastsætter tid og sted for idrætsafdelingens 
generalforsamling og drager omsorg for indkaldelse og afholdelse inden udgangen af 
marts måned. Ved fastsættelse af tidspunktet skal der tages hensyn til de øvrige 
idrætsafdelingers generalforsamlinger. 

II. Generalforsamlingerne 

§ 19. Dagsordenen for idrætsafdelingens ordinære generalforsamling skal minimum 
indeholde: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren forelægger den reviderede årsrapport til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen. 
6. Udpegning af repræsentant til VIF’s hovedbestyrelse og til repræsentantskabs-

mødetet.
7. Eventuelt. 

Stk. 2. Generalforsamling indkaldes hvert år med mindst 2 ugers varsel. 

Stk. 3. Stemmeret har alle fremmødte myndige medlemmer. på mindst 15 år.
Forældre til medlemmer under 158 år kan afgive 1 stemme pr. medlem.  

Stk. 4. Der må mødes og stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 54. Alle der skal vælges skal være myndige. De vælges for 2 år ad gangen, 
skiftevis hvert andet år. 

Stk. 65. Valg af revisor og bestyrelsesmedlemmer gælder også for 2 år.

§ 20. Generalforsamlingen vælgerforetager hvert år tillige valg af bestyrelse eller dele 
herafformanden + 1 repræsentant til repræsentantskabet, jævnfør § 6 Stk. 2samt 
yderligere 1 repræsentant for hvert hundrede aktive medlemmer.

Stk. 2 Medlemmer og suppleanter vælges blandt afdelingens medlemmer over 158 år 
(eller forældre til medlemmer). 

Kapitel 12. Ændring af vedtægterne 

§ 21. Ændring af VIFs vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde. 

Stk. 2. Ændringen kan alene vedtages, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede 
repræsentanter stemmer for ændringen.  

Stk. 3. Kan forslaget ikke vedtages pga. manglende fremmøde, indkalder hovedbe-
styrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 
almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
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Kapitel 13. Nedlæggelse af VIF eller af afdelingerne 

§ 22. Beslutning om ophævelse/likvidation af VIF kan kun træffes af 2 på hinanden 
følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Møderne afholdes med mindst 4 
ugers mellemrum. 

Stk. 2. Beslutning kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter 
stemmer for forslaget ved begge møder.  

§ 23. Ved likvidation tilfalder VIFs formue ungdomsarbejdet i Viby og omegn, i 
samråd med kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2. Ved likvidation af en idrætsafdeling tilfalder formuen VIF. 

Kapitel 14. Overgangsbestemmelser 

§ 24. Disse vedtægter træder i kraft den 23. september 2009, ændret maj 2014 og 
revideret igen april 2019..

§ 25. Idrætsafdelingerne afholder de nødvendige generalforsamlinger til vedtagelse af 
nødvendige ændringer af idrætsafdelingernes vedtægter senest i marts 2010. 

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 28. april 2009, med de ændringer, 
der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30. april 2014. og april 2019.

Som Fformand for bestyrelsen for VIF, Inga SkjærrisDan Olsson 

Som dirigent, Gert Thomsen Thomas Kastrup 
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Beretning  2018. 
Et år er gået, og det er tid til den årlige status 
og opdatering af – ikke riget tilstand – men Viby 
Idrætsforenings tilstand, der overordnet set er 
rigtig god – hvilket resulterede i DGI`s 
udnævnelse af VIF til årets forening 2018.    

Vi har oplevet et år, hvor alle afdelinger ved 
siden af den ”daglige” drift har arbejdet med 
Persondata forordningen og de afledte 
vedtægtsændringer. Man kan da humoristisk 
sige, at timingen af Persondataforordningens 
implementering falder meget heldigt, da 
Roskilde kommune er særdeles vanskelig, at få 
ind i en forpligtende aftale eller et samarbejde. 
Alle vores henvendelser, drukner i 
Svømmehallens budget overskridelser, 
besparelser på skoleområdet Peder Syv og 
Dåstrup, cykelstien imellem Gadstrup og Viby, 
Skovsbo udstykningen og Lindegården.  

Derfor har HB/FU arbejdet på de indre linjer, 
dels med den førnævnte Persondata forordning 
og revision af vedtægter, som vi senere skal 
stemme om. Men vi har også arbejdet med 
etiske regler, billede politikker, forretningsorden, 

datafrigørelse, regler for æresmedlemmer – 
resultatet af dette arbejde kan snarest ses på 
vores nye hjemmeside.  

Hjemmesiden? Også på dette område blev vi 
tacklet af omgivelserne, da Weboteket pludselig 
meddelte, at de lukkede ned – og der var derfor 
ingen fremadrettet host service, og at de ville 
lukke ned – hvornår vides ikke? 
Hovedforeningen er derfor i skrivende stund i 
gang med, at opdatere og modernisere vores 
hjemmeside til Wordpress, så den også passer til 
smartphone. Når dette arbejde er tilendebragt, 
vil FU lave en Workshop og hjælpe de afdelinger, 
der også anvender weboteket (indtil videre har 
hoved-foreningen sikkerheds kopierede alle 
dokumenter fra alle afdelinger).  

Beretning  2018. 
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Idrætsforenings tilstand, der overordnet set er 
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sige, at timingen af Persondataforordningens 
implementering falder meget heldigt, da 
Roskilde kommune er særdeles vanskelig, at få 
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og opdatering af – ikke riget tilstand – men Viby 
Idrætsforenings tilstand, der overordnet set er 
rigtig god – hvilket resulterede i DGI`s 
udnævnelse af VIF til årets forening 2018.    

Vi har oplevet et år, hvor alle afdelinger ved 
siden af den ”daglige” drift har arbejdet med 
Persondata forordningen og de afledte 
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dels med den førnævnte Persondata forordning 
og revision af vedtægter, som vi senere skal 
stemme om. Men vi har også arbejdet med 
etiske regler, billede politikker, forretningsorden, 

datafrigørelse, regler for æresmedlemmer – 
resultatet af dette arbejde kan snarest ses på 
vores nye hjemmeside.  

Hjemmesiden? Også på dette område blev vi 
tacklet af omgivelserne, da Weboteket pludselig 
meddelte, at de lukkede ned – og der var derfor 
ingen fremadrettet host service, og at de ville 
lukke ned – hvornår vides ikke? 
Hovedforeningen er derfor i skrivende stund i 
gang med, at opdatere og modernisere vores 
hjemmeside til Wordpress, så den også passer til 
smartphone. Når dette arbejde er tilendebragt, 
vil FU lave en Workshop og hjælpe de afdelinger, 
der også anvender weboteket (indtil videre har 
hoved-foreningen sikkerheds kopierede alle 
dokumenter fra alle afdelinger).  

Vi har selvfølgelig arbejdet med alle de gode 
tilbagevendende aktiviteter fx Natsjov, Åben 
Sommer, Foredragene, Høstfesten, Sponsorer, 
møder med kommunen, Visionerne, Lokalplaner, 
Juletræ, Fastelavn,  

Idrætsfacilitetsundersøgelsen, Optimering af 
faciliteterne, Erfa, RIU, Brugerrådet, Roskilde 
kongrescenter, øvrige samarbejdspartnerne – og 
så alle de andre aktiviteter jeg lige i øjeblikket 
har glemt.  

Derudover har FU påbegyndt et større arbejde, 
hvor vi forsøger, at tømme Inga Skjærris´s 
hoved, computere og depoter – med henblik på 
arkivering via lokalhistorisk forening mv. Dette 
arbejde tænkes, at ville være en stor opgave. 

I skrivende stund fylder den eventuel udflytning 
af Lindegården (Psykiatrisk behandlings – og 
botilbud) til Viby temmelig meget i byens 
bevidsthed. For Idrætsforeningen drejer dette 
sig imidlertid kun om den planlagte placering af 
botilbuddet, der ifølge de første tegninger sætter 
en prop i Idrætsforeningens forventelige fysiske 
udvidelse fremadrettet. VIF har selvfølgelig 

øjeblikkelig kontaktet kommunen og 

efterfølgende været til møde med Roskilde 
kommune om det uheldige i denne placering, 
der selvfølgelig er helt uacceptabelt for os.  

Vi har fået et tilsagn fra kommunen, at de vil 
tage hensyn til os, når lokalplanen for området 
endeligt skal udfærdiges – VIF vil følge 
beslutningsprocessen nøje og holde kommunen 
op på løftet.  
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Der er som altid fuld gang i Viby Idrætsforening, 
der håndteres taktiske og daglige 
problemstillinger i et væk, med humør og 
dedikation, Der samarbejdes med 
Kongrescentret og forpagter og skulle 
formanden glemme noget, så er der i hvert fald 
ingen mundlamhed i hverken FU, HB eller blandt 
alle medlemmerne i vores meget levende 
forening. Når alt dette går op i en enhed, så er 
det sjovt,at være formand – tak til alle for 
2018!!!!!!!!     

29. marts 2019 

Dan Olsson, Formand   
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Natsjov i Viby 
Idrætsforening 
Fredag den 5. april var sidste gang i denne 
sæson og inden sommerferien 

Der var 150 børn i alderen fra 3 klasse og til 
7 klasse og fra 7 klasse og opefter var der 45. 

Natsjov er et fantastisk og godt arrangement 
for børnene. De leger og hygger sig, men har 
det også sjovt. Det er muligt at lave mange 
aktiviteter da der er to haller til rådighed.  

Det er 10. år i år at der har været Natsjov og 
antallet af børn er vokset år for år. Vi har 
været oppe på 200 af de små. Så er huset også 
en stor myrretur, der er børn allevegne, men 
der er aldrig ballade eller slåskampe.     

Normalt er der et Tema, men der var fri leg i 
fredags 

Natsjov er for børn.--- der er forbudt for 
forældre. Vi er omkring 10-14 ledere som har 
opsyn. 

Det er Jacob Stephansen som er tovholderen, 
og som også laver aftaler med andre klubber 
om at komme med en opvisning af en 
aktivitet som ikke findes i Viby 
Idrætsforening 

Vi får også besøg af NATTERAVNENE to 
gange på en fredag aften. Det er også for at 
skabe tryghed for de børn og unge som selv 
går hjem når aftenen er slut. 

Nu går vi i gang med at planlægge dem 
kommende sæson. 

Vi glæder os til den 1. fredag i sept.  Så på 
gensyn 

Inga Skjærris 
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gensyn 

Inga Skjærris 
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Åben Sommer 2018 

Et fælles initiativ med i samarbejde 
med klubberne i syd, samt Gadstrup 
og Viby Idrætsforening 

 

I 2018 har programmet været en 
gentagelse af de foregående år med 
forskellige idrætslige aktiviteter i 
henholdsvis i Gadstrup og i Viby 
Idrætscenter. Do havde vi i 2018 
arrangeret et Rollespil som var en 
rigtig stor succes. 

Igennem en uge kommer der i 
gennemsnit 75 børn pr. dag, hvilket  
må siges at være ganske godt     
Vedr. fremtiden, så er vi i gang med 
at nytænke arrangementet, for at 
undersøge om der er andre 
aktiviteter som børnene gerne vil 

prøve, end dem som vi har haft på 
programmet gennem en årrække. 

Åben Sommer er gratis for børnene, 
men for at kunne gennemføre ugen 
får vi økonomisk støtte fra Viby 
Genbrug og Ramsø Lions og Sjov 
Ferie. 

 

Kulturforedrag. 

I 2018 fik vi lavet et program for 
hele sæsonen med meget forskelligt 
indhold og oplægsholdere. Det er 
nogle gode eftermiddage, hvor vi 
kan samle 50- 80 borgere som får 
en hyggelig eftermiddag, og så er 
aktiviteter der ligger ud over de 
sædvanlige sportslige aktiviteter. 

Vi bliver støttet af Roskilde 
kommune af frivillighedsmidlerne.   
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Repræsentation 

Viby Idrætsforening har også i 
2018 været repræsenteret ved 
forskellige arrangementer, som vi 
er blevet inviteret til. 

Det er vigtigt for en forening af 
Viby Idrætsforenings størrelse at 
deltage og være med til at sætte 
Viby på landkortet. 

 

 

 
 

Afslutningen 

Årets beretning er et dokument, 
som giver et indblik i alle de 
aktiviteter der er hen over et år i en 
forening af Viby idrætsforenings 
størrelse  

Forretningsudvalget bringer en stor 
tak til alle afdelinger for indsatsen i 
2018. 

Tak til Roskilde Idræts union til 
Roskilde Kommune til teknikkerne 
i kongrescenteret, men ikke mindst 
til alle medlemmerne, vore 
frivillige trænere/ledere, men også 
et stort tillykke til afdelingerne for 
alle de hjembragte pokaler, 
medaljer og andre erkendtligheder. 
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Viby Idrætsforening har også i 
2018 været repræsenteret ved 
forskellige arrangementer, som vi 
er blevet inviteret til. 

Det er vigtigt for en forening af 
Viby Idrætsforenings størrelse at 
deltage og være med til at sætte 
Viby på landkortet. 

 

 

 
 

Afslutningen 

Årets beretning er et dokument, 
som giver et indblik i alle de 
aktiviteter der er hen over et år i en 
forening af Viby idrætsforenings 
størrelse  

Forretningsudvalget bringer en stor 
tak til alle afdelinger for indsatsen i 
2018. 

Tak til Roskilde Idræts union til 
Roskilde Kommune til teknikkerne 
i kongrescenteret, men ikke mindst 
til alle medlemmerne, vore 
frivillige trænere/ledere, men også 
et stort tillykke til afdelingerne for 
alle de hjembragte pokaler, 
medaljer og andre erkendtligheder. 

  

   

 

Mindeord for John Niklasson 
En af Viby Idrætsforenings æresmedlemmer er 
desværre ikke blandt os mere. —-En sørgelig 
meddelelse. John Niklasson blev 82 år. 
 Det var i december måned jeg talte med John 
om at læse Viby Idrætsforenings historie 
igennem, hvilket, han gerne ville, men så talte 
vi igen sammen en måned senere og da havde 
John fået en dårlig besked om at hans sygdom 
var brudt ud igen, og nu er det slut.  
Med John Niklassons død har Viby mistet en af 
sine kæmper. På hans stille og rolige måde 
kunne John i de meget vanskelige forhandlinger 
få tingene til at ske. 
John har brændt for Viby by og Viby 
Idrætsforeningsudvikling John har været aktiv i 
flere af byens foreninger, udover 
Idrætsforeningen også handelsstandsforeningen 
og ikke mindst Ramsø Lions. John har altid haft 
en stor kærlighed for idrætten, specielt 
håndbold, fodbold og petanque. 
Til de årlige byfester var John en skattet, 
konferencier når han med mikrofonen vandrede 
Søndergade igennem og opfordrede borgerne til 
at tage imod de handlernes tilbud. Også ved 
andre arrangementer og begivenheder var Johns 
engagement stor. Til de store jubilæer som 
Viby Idrætsforening har haft, har John ført 
pennen på de skrifter som er udgivet. 
John har altid været synlig i byen og efter de 
solgte hus på Toftevangen og flytte til 
Dalvangen kunne man møde John gående en tur 
med hunden i området. 
Nu er John ikke mere og vore tanker går til 
Annelise og familien i denne svære stund. 
Tak for alt gennem årene, vi vil savne Johns 
måde at være på. 
 
Æret være John minde 
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Viby den 25. marts 2019 

Årsberetning for sæsonen 
2018 – 2019

 Sæsonen 2018-2019 nærmer sig sin 
afslutning. En sæson, hvor vi for første gang i 
flere år, må konstatere, at der er nedgang i 
medlemsantallet. Vi har i dag registreret 225 
medlemmer mod 270 medlemmer i i sidste 
sæson. En af årsagerne til den store 
tilbagegang er, at mange af de store 
ungdomsspillere har forladt Viby for at 
uddanne sig andre steder. Dertil kommer, at 
adskillige motionister har været nødsaget til at 
stoppe på grund af skader. 

I maj 2018 kom GDPR på plads. Det vart en 
stor opgave, men for intet at regne mod den 
næste store udfordring: Holdsport. Det, som 
vi troede skulle være vort nye bookingsystem, 
har skuffet os fælt på det område. Det bedste 
man kan sige om det er, at vi efter mange 
timers hårdt arbejde nu har fået registreret alle 
medlemmer – med mailadresser. Det gode 
ved det er, at det nu er nemt at sende 
information til alle på én gang.  

Dernæst har vi mulighed for, at overføre alle 
medlemmer til et Excelark. Det vil for den 
kommende sæson danne baggrund for 
medlemsregistrering og betaling, da vi har til 

hensigt at lave tilmelding på den gammeldags 
facon, tilsat lidt nyt. Nemlig, at der på 
tilmeldingsdagen kan betales med Mobile 
Pay. Det betyder, at vi med det samme kan 
registre alle indbetalinger. På den måde skulle 
vi også kunne undgå restancer, som kan være 
ret tidskrævende at håndtere. Det vil også 
blive muligt at betale køb af bolde med 
Mobile Pay. Det er blevet aktuelt, efter vi i 
november desværre oplevede, at nogle fyre 
brød ind i boldskabet og løb med 
boldpengene. For at komme i boldskabet, 
havde de smadret døren fra græsplænen ind til 
cafeteriaet og døren ind til køkkenet. 
Derudover var døren til depotet sparket ind og 
alle dørene til skabene i baggangen brud op.  

Vi deltog som sædvanligt i årets høstfest, 
hvor vi fik snakket med mange, men ikke fik 
mange ny medlemmer ad den vej.  

Halfordelingsmødet forløb næsten 
gnidningsfrit. Dog er torsdag aften, fra 20.15, 
et stridspunkt mellem os og gymnastik. Vi har 
lejet banerne ud, men nu ønsker gymnastik at 
oprette et springhold for gymnaster på 14 år 
og opefter. Det har vi svært ved at forstå og 
acceptere. Det har altid heddet sig, at 
ungdommen har krav på haltid i det der 
kaldes primetime, hvilket er frem til kl. 20.00. 
Da der ikke kunne opnås enighed, er sagen 
sendt til afgørelse i Kultur- og fritidsudvalget. 

Der forventes svar senest i maj. 

For første gang i mange år, har der ikke været 
afholdt klubmesterskaber for 
ungdomsspillerne. Det skyldes i høj grad 
manglen på hjælpende hænder. På trods af 
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udmelding om konsekvenserne af manglende 
forældreopbakning, lykkedes det ikke, 
ligesom et planlagt forældremøde måtte 
aflyses på grund af for få tilmeldte.  

Ungdomsafdelingen tæller 67 spillere, hvilket 
er ca 20 mindre end i forrige sæson. Heraf er 
mange nye, unge spillere, som forhåbentlig 
bliver hængende i næste sæson. En sæson, 
hvor vi udfordres på trænerposterne, da flere 
af de nuværende trænere skal videre i 
uddannelsessystemet og dermed forlader byen 
eller ikke kan afse tid til trænergerningen. 4 
hold har deltaget i DGI’s turnering og de har 
alle klaret sig fint. De unge mennesker har 
fået tilbudt ekstra træning i samarbejde med 
Kr. Såby, da en af vore trænere kommer 
derfra. Det har været udbytterigt. 

I Motionistafdelingen har der været afholdt 2 
inspirationsdage med DGI-træner. Begge 
dage var velbesøgte og blev afsluttet med 
fællesspisning. Der har været 6 hold tilmeldt 
DGI’s holdturnering, og alle har klaret sig 

godt. Et hold har på nuværende tidspunkt 
vundet puljen.   
Den 16. marts blev der afholdt 
klubmesterskaber for motionisterne og 60+-
spillerne. 32 deltagere spillede i alt 52 kampe, 
og som altid blev dagen afsluttet med 
fællesspisning, præmieoverrækkelser og 
fejring af kampjubilarer. Der var tre der i 
indeværende sæson rundede et antal hundrede 
kampe. Det er Leo Mogensen med 1100 
kampe, Ole Hansen med 100 kampe og Berit 
Meyer med 100 kampe. Til lykke med det! 

Hos 60+ ’erne er der tilmeldt 46 spillere, men 
skader har afholdt 4 spillere fra at spille 
sæsonen til ende. Efter spillet onsdag 
eftermiddag i VIC afsluttes der med fælles 
kaffebord og hygge. Der har været tilmeldt 5 
hold til DGI’s turnering og Mix 2B vandt 
deres række! Spillerne har deltaget i diverse 
stævner og træf og vi har i år været vært for 
besøg fra vores venskabsklub fra Tune. Efter 
mange gode kampe sluttede dagen med en 
hyggelig frokost. Vi stillede med 27 spillere 
og Tune med 25.  
Ved klubmesterskaberne var der deltagelse af 
60+ spillere, men det var ønskværdigt, om 
flere kunne have lyst til at deltage, for at 
styrke og udvikle klublivet. Sæsonen afsluttes 
den 25. april med spil og fællesspisning. 

Den 12. marts holdt vi hjertestarterkursus for 
12 medlemmer. Det er sidste gang 
Trygfonden står for det. Nu har vi haft 
hjertestarteren i 3 år, og så donerer 
Trygfonden den kvit og frit til os. Dog vil der 

udmelding om konsekvenserne af manglende 
forældreopbakning, lykkedes det ikke, 
ligesom et planlagt forældremøde måtte 
aflyses på grund af for få tilmeldte.  

Ungdomsafdelingen tæller 67 spillere, hvilket 
er ca 20 mindre end i forrige sæson. Heraf er 
mange nye, unge spillere, som forhåbentlig 
bliver hængende i næste sæson. En sæson, 
hvor vi udfordres på trænerposterne, da flere 
af de nuværende trænere skal videre i 
uddannelsessystemet og dermed forlader byen 
eller ikke kan afse tid til trænergerningen. 4 
hold har deltaget i DGI’s turnering og de har 
alle klaret sig fint. De unge mennesker har 
fået tilbudt ekstra træning i samarbejde med 
Kr. Såby, da en af vore trænere kommer 
derfra. Det har været udbytterigt. 

I Motionistafdelingen har der været afholdt 2 
inspirationsdage med DGI-træner. Begge 
dage var velbesøgte og blev afsluttet med 
fællesspisning. Der har været 6 hold tilmeldt 
DGI’s holdturnering, og alle har klaret sig 

godt. Et hold har på nuværende tidspunkt 
vundet puljen.   
Den 16. marts blev der afholdt 
klubmesterskaber for motionisterne og 60+-
spillerne. 32 deltagere spillede i alt 52 kampe, 
og som altid blev dagen afsluttet med 
fællesspisning, præmieoverrækkelser og 
fejring af kampjubilarer. Der var tre der i 
indeværende sæson rundede et antal hundrede 
kampe. Det er Leo Mogensen med 1100 
kampe, Ole Hansen med 100 kampe og Berit 
Meyer med 100 kampe. Til lykke med det! 

Hos 60+ ’erne er der tilmeldt 46 spillere, men 
skader har afholdt 4 spillere fra at spille 
sæsonen til ende. Efter spillet onsdag 
eftermiddag i VIC afsluttes der med fælles 
kaffebord og hygge. Der har været tilmeldt 5 
hold til DGI’s turnering og Mix 2B vandt 
deres række! Spillerne har deltaget i diverse 
stævner og træf og vi har i år været vært for 
besøg fra vores venskabsklub fra Tune. Efter 
mange gode kampe sluttede dagen med en 
hyggelig frokost. Vi stillede med 27 spillere 
og Tune med 25.  
Ved klubmesterskaberne var der deltagelse af 
60+ spillere, men det var ønskværdigt, om 
flere kunne have lyst til at deltage, for at 
styrke og udvikle klublivet. Sæsonen afsluttes 
den 25. april med spil og fællesspisning. 

Den 12. marts holdt vi hjertestarterkursus for 
12 medlemmer. Det er sidste gang 
Trygfonden står for det. Nu har vi haft 
hjertestarteren i 3 år, og så donerer 
Trygfonden den kvit og frit til os. Dog vil der 

udmelding om konsekvenserne af manglende 
forældreopbakning, lykkedes det ikke, 
ligesom et planlagt forældremøde måtte 
aflyses på grund af for få tilmeldte.  

Ungdomsafdelingen tæller 67 spillere, hvilket 
er ca 20 mindre end i forrige sæson. Heraf er 
mange nye, unge spillere, som forhåbentlig 
bliver hængende i næste sæson. En sæson, 
hvor vi udfordres på trænerposterne, da flere 
af de nuværende trænere skal videre i 
uddannelsessystemet og dermed forlader byen 
eller ikke kan afse tid til trænergerningen. 4 
hold har deltaget i DGI’s turnering og de har 
alle klaret sig fint. De unge mennesker har 
fået tilbudt ekstra træning i samarbejde med 
Kr. Såby, da en af vore trænere kommer 
derfra. Det har været udbytterigt. 

I Motionistafdelingen har der været afholdt 2 
inspirationsdage med DGI-træner. Begge 
dage var velbesøgte og blev afsluttet med 
fællesspisning. Der har været 6 hold tilmeldt 
DGI’s holdturnering, og alle har klaret sig 

godt. Et hold har på nuværende tidspunkt 
vundet puljen.   
Den 16. marts blev der afholdt 
klubmesterskaber for motionisterne og 60+-
spillerne. 32 deltagere spillede i alt 52 kampe, 
og som altid blev dagen afsluttet med 
fællesspisning, præmieoverrækkelser og 
fejring af kampjubilarer. Der var tre der i 
indeværende sæson rundede et antal hundrede 
kampe. Det er Leo Mogensen med 1100 
kampe, Ole Hansen med 100 kampe og Berit 
Meyer med 100 kampe. Til lykke med det! 

Hos 60+ ’erne er der tilmeldt 46 spillere, men 
skader har afholdt 4 spillere fra at spille 
sæsonen til ende. Efter spillet onsdag 
eftermiddag i VIC afsluttes der med fælles 
kaffebord og hygge. Der har været tilmeldt 5 
hold til DGI’s turnering og Mix 2B vandt 
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mange gode kampe sluttede dagen med en 
hyggelig frokost. Vi stillede med 27 spillere 
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12 medlemmer. Det er sidste gang 
Trygfonden står for det. Nu har vi haft 
hjertestarteren i 3 år, og så donerer 
Trygfonden den kvit og frit til os. Dog vil der 
fremover være noget service og vedligehold, 
som vi skal finde penge til. Måske sammen 
med andre brugere af hallen. 

Igen i år er vi så heldige, at komme ud af 
regnskabsåret med et lille overskud, så på 
trods af medlemsnedgang, lykkes det os at 
holde skindet på næsten. Det viser, at det 
betaler sig at holde øje med, hvor der kan 
afbookes baner ligesom der skæres ind til 
benet med hensyn til trænerudgifterne.  
Forhåbentlig kan vi være lige så skarpe i 
næste sæson, da Roskilde kommune har 
meddelt, at prisen for halleje stiger. Det er en 
stor udgift vi har på den konto – små 
40.000,00 kr., sammenlignet med 
omegnsklubberne, der ikke betaler halleje for 
deres brug af kommunale faciliteter.    

Vi har også været så heldige, at vores ønske 
om nyt gulvtæppe i for- og baggang i 
Dåstruphallen er imødekommet. Det var også 
tiltrængt!! Nye net er det også blevet til. 
Skolen har efter aftale indkøbt, men i en 
dårlig kvalitet, så nettene ikke kan strammes 
ordentligt op. Der arbejdes på at få erstattet 
enten alle nettene, eller måske kun nye snore. 
Desværre er det ikke lykkes os at få 
imødekommet ønsket om noget så simpelt 
som vinduespudsning af vinduerne nede fra 
hallen og op til cafeteriaet. Almindelig 
rengøring generelt er også noget der halter 
gevaldigt. Det er påtalt til brugerrådsmødet, 
og Dan Olsson har lovet at undersøge, hvem 
vi skal henvende os til, når vi har klager.  

Tak for overskuddet fra salg af øl fra Det Lille 
Bryggeri, når vi har haft hyggeligt samvær. 
De penge luner godt i kassen.  

Tak for denne sæson – tak til bestyrelsen og 
alle andre frivillige, der igen i år har bidraget 
til, at vi kan afslutte endnu en god sæson i 
Viby Badmintonklub.  
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Beretning fra Cykelklubbens 

 Generalforsamling 

Året 2018 har været lidt i opbrud, da der 
sidste år ikke kunne findes en formand 
der ønskede at overtage efter Carsten. 
Der blev afholdt en ekstra ordinær 
generalforsamling, hvor der kom en ny 
bestyrelse og hvor Michael Steenfeldt 
tog fører trøjen og Ryan Pedersen blev 
kasserer, Jesper Thougaard sekretær, 
Conny Rævmann næstformand og John 
Danielsen b- medlem. 

Vi har fået lagt et program for den  
kommende sæson både for landevej og 
mountainbike, så det forventer vi os en 
del af. 

Vi har også en plan om 
at lave forskellige 
events hen over det 
kommende år for at 
skaffe flere medlemmer. 
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VIF Fitness 
Generalforsamling 28. 
marts 2019  

Formanden beretning   
2018 har været et år, som primært har stået i den 
daglig drifts tegn.  Ved første møde efter sidste års 
Generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig. 
Erik blev ny næstformand. Ole blev ansvarlig for 
hold instruktørerne og Leon for Fitness 
instruktørerne. Udenfor selve bestyrelsen er 
Freddy blevet maskine og lokale ansvarlig. Inden 
sommeren afsluttede vi forløbet med en DGI-
konsulent omkring bestyrelsesarbejdet og dets 
udfordringer.  Ellers har vi arbejdet med vores 
Årshjul, hvor alle opgaver i bestyrelsen er 
nedskrevet og ansvarlige udnævnt. Vi har talt en 

del om vores venteliste, men har desværre ikke en 
løsning før en udvidelse bliver muligt. 

 

 Allerede nu er vi en del flere medlemmer end 
lokalet oprindeligt er beregnet til. Og selv om der til 
tider kan se tomt (hvilket der nødvendigvis ikke er, 
da det kan være svært at se udefra, hvor mange 
der egentlig træner), så er der andre tider, hvor der 
er pænt fyldt op. Vi har arbejdet med den nye 
persondatalov og fået fastlagt retningslinjer for 
denne. Vores privatslivspolitik kan findes på vores 
hjemmeside. Musikken har der gennem året stadig 
været lidt knas med, men det synes at være løst nu 
efter indkøb af en booster til systemet.  Gennem 
året har vi løbende eftersyn og vedligehold af vores 
maskiner, så de kan holde så længe som muligt.  
Der er blevet indkøbt lidt småting som nye 
elastikker og 2 x 28 kg håndvægte. Desuden har vi 
investeret i en vandkøler, så man altid kan få koldt 
drikkevand. Desuden har vi fået åbnet for bade- og 
omklædningsfaciliteter fra 07.00 – 23.00. Igen har 
året budt på udfordringer med nogle (få) 
medlemmer, som ikke skifter sko, når de trænede. 
Vi håber, at dette nu er nogenlunde løst.  Vi har 
også til tider haft lidt udfordringer med leje af 
Hallen men det synes at være på plads nu.  

Medlemmer: Vi har nu 336 medlemmer og 99 på 
ventelisten, som nu er lukket. Som hvert år skal 
medlemsskabet fornyes 01 april og 1. oktober. Der 
er altid nogle, som melder sig ud. Så midt i april 
forventer vi at kunne tilbyde plads til nogle af de 
mange på ventelisten.   Instruktører: Der har i det 
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seneste år været lidt frafald blandt instruktørerne. 
Pt. har vi 5 uddannede fitness instruktører. 2 nye 
skal på uddannelse april. Tania er stoppet som 
instruktøransvarlige. Heldigvis har vi stadig Randi 
som bindeled mellem instruktørerne og 
bestyrelsen. Der blev i efteråret afholdt et 
arrangement for bestyrelse og instruktører, hvor vi 
spillede floorball i Hallen med efterfølgende 
frokost.  

Til cirkeltræning har vi heldigvis stadig Birthe og 
Eivind, Lone og Marianne. Samt afløserne 2 x Anne. 
Fra bestyrelsen skal der også i år lyde en stor tak til 
alle instruktører – til fitness træning såvel som 
cirkeltræning.  Bestyrelsen: Vi var i efteråret værter 
for et netværksmøde med andre lokale fitness 
foreninger. Her er der udvekslet erfaring og 
diskuteret løsninger på forskellige problematikker, 
som mange foreninger arbejder med. F.eks. 
fastholdelse og rekruttering af nye instruktører. 
Genvalg Der er i år 3 medlemmer af bestyrelsen på 
genvalg.  Kasserer: Susanne Kjærgaard, 
næstformand: Erik Bøgen, bestyrelsesmedlem: Ole 
Nielsen   Alle modtager genvalg.    Desuden er 
suppleant Henrik Nissen-Petersen på valg. Han 
modtager også genvalg Holdtræning: Rigtig mange 
benytter stadig vores holdtræning, hvor vi pt. har 
hold mandag morgen og sen eftermiddag, onsdag 
morgen og sen eftermiddag samt fredag morgen.  

Fremtiden: I mellemgangen vil vi gerne have 
aflåselige skabe til overtøj mm. Desuden håber vi 
på at kunne få tilskud fra kommunen til nye lamper 
med LED pærer. 

 Vi arbejder stadig på en udbygning, som desværre 
ser ud til at have noget lange udsigter. Med næste 
100 på venteliste det meste af tiden og ønsker om 
yderligere holdtræning har vi et stort behov for 
denne udvidelse. Men trods en sund økonomi er 
der stadig et langt stykke vej til at kunne finansiere 
denne – hvis vi ellers får kommunens tilladelse, da 
de ejer lokalerne. Vi er stadig ikke kommer med på 
budgettet fra Roskilde kommune. Men det er stadig 
det, som vi arbejder hen imod.  Og igen i år en 
opfordring. Hvis der er nogen i denne forsamling, 
om er gode til at søge midler eller har lyst til  at  
prøve  kræfter  med  det  og  blive  gode  til  det,  så 
kunne  vi godt  bruge  en  hånd  til  denne  
specifikke opgave.  Så vi kan søge fonde og andre 
midler til en kommende udbygning. 
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V.I.F. Fodboldafdeling

Formandens beretning 

Hvad er der sket i årets løb: 

Der var udskiftning i bestyrelsen 
ungdomsformand, og kasserer var på 
valg og ønskede ikke genvalg. I stedet 
kom Ebbe Nygård ind som 
ungdomsformand, Ebbe har været en del 
af fodbolden i mange år som træner og 
storsponsor, så næste skridt var at gøre 
sin indflydelse gældende i bestyrelsen. 
Toni Tuxen kom ind som kasserer, et 
ubeskrevet blad inden for fodbolden, som 
giver lidt nyt blod og input til hvordan, 
man skal gøre tingene. Vi fik også en ny 
suppleant Kåre Stripp, som har været 
aktiv som forældre på holdet, hvor hans 
søn Kevin spiller. 

Når der kommer nye ind, er der også 
personer som forsvinder. Dan Jensen gik 
af som ungdomsformand, og Tina 

Hemme gik af som kasserer. En stor tak 
til begge for den indsats, de har lagt i 
Viby fodbold.   
Til repræsentantskabsmødet var vi så 
heldige, at en af vores to seniortrænere 
blev valgt til årets Superbest pris. Det 
var Jeppe Snedker, som har spillet 
fodbold siden hans ungdomsår, været 
aktiv som ungdoms træner, seniorspiller 
og nu seniortræner, stort tillykke til ham. 
I uge 28 afholdte vi fodboldskole med det 
laveste antal deltagere, som jeg kan 
huske. 32 spillere havde vi rendende  

rundt i blandet vejr. Det fik os til endnu 
gang til at overveje, om vi skulle afholde 
fodboldskole igen, da der er en del 
arbejde med at arrangere en 
fodboldskole. Vi har valgt at forsøge igen 
her i 2019, denne gang i uge 31, hvor vi 
så håber at kunne få lidt flere deltagere. 
Så har vi haft de sædvanlige aktiviteter 
som hjemmebane og udendørsafslutning 
- begge med fin tilslutning.
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Vi har haft en del SBU indendørsstævner 
og nok også for mange, da det giver lidt 
udfordringer for vores egne hold, som 
skal træne indendørs, da de mister en 
hal og skal samle sig i hal 2. I sæsonen 
2019/2020 vil det derfor blive lidt færre 
stævner. 

En stor del af året er gået med at få VG  
samarbejdet udviklet, så vi kan fastholde 
flere af de ældre spillere. Det har ikke 
været nemt og lige til, da der er mange 
meninger at tage hensyn. Vi er dog 
kommet så langt, at vi har besluttet, at 
alle hold kommer til at hedde VG senest 
fra sommeren 2019.Målet er så hurtigt 
som muligt få lavet en fælles klub med 
det men, at det skal godkendes på vores 
generalforsamling. Vi mener i 
bestyrelsen, at det er den eneste vej at 
gå for at fastholde og udvikle fodbolden i 
Roskilde syd. 

I det nye år forsætter arbejdet med at 
udvikle på VG samarbejdet, så vi bliver 
til en klub eller en overbygning på Viby 
og Gadstrup fodbold, så vi kan få en 
fælles bestyrelse og kan fokusere på at 
få flere frivillige til at hjælpe med det 
arbejde, der skal laves i en frivillig 
forening. 

Det er et stort problem, at der ikke 
kommer nye ind, som kan komme med 
nye ideer til hvordan, vi skal udvikle Viby 
fodbold. Dette er en gentagelse fra sidste 
år, men problemet er der stadig. Vi har 
for lidt frivillige hænder! 

Dette er min fjerde beretning, og sidste 
år skrev jeg, at det vil blive min sidste, 
da jeg ikke vil genopstille. Jeg har dog 
indvilliget i at forsætte, så der ikke er en 
ny, som skal tage over i forhold til at 
udvikle VG samarbejdet. Hvis det skulle 
blive nedstemt på generalforsamlingen, 
vil det være min sidste beretning.   

20. marts 2019
Jesper Løje
Formand
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Viby IF Gymnastik 
 
 
Formandens beretning for sæsonen 2018 – 2019 

Så er sæsonen ved at være afsluttet – der har 
været stor aktivitet i hele perioden. Vores 
instruktører har været rigtigt kreative og 
supermotiverende, både når det gælder de helt 
unge og dem der er ”kørt lidt til” 
 
 

 
 
Det har været en stor fornøjelse at arbejde 
sammen med alle de velkendte men også mange 
nye instruktører, som vi har været velsignet med i 
denne sæson – spændende, udfordrende og 
inspirerende. 
Jeg håber og tror på at rigtigt mange af dem vil 
fortsætte i den nye sæson eller vende tilbage 
efter at de har været ude i den store verden og 
prøve sig selv af 
 
 
 
Redskabsbeholdningen er igen blevet fornyet og 
forøget! – vi har en løbende dialog med begge 
skoler, vedrørende redskabsrummene, de 
arbejder ikke så hurtigt som vi gerne vil, men vi 
forsøger at få lov til at forbedre 
redskabsopbevaringsfaciliteterne, på begge 
skoler, men det skal gøres i samarbejde med 
skolerne, så det er et langt sejt træk!! 
 
Vi har fået noget frisk inspiration og mod ind i 
bestyrelsen, der straks udmøntede sig i 
opgradering af vores hjemmeside, med ny 
udbyder og helt nyt design – det gav så samtidigt 
mulighed for at udskifte vores aldrende 
regnskabssystem til noget nyt og bedre – 
Conventus, med online indmeldelse og betaling 
via hjemmesiden – det er bare blevet godt, der 
mangler lidt men det kommer – det har været et 
laaaangt sejt træk at få udskiftet det gamle 
system – en kæmpe tak til Vickie, der har kæmpet 

og stadig arbejder hårdt på at få det sidste med – 
det har kostet lidt smørelse hos hende søde og 
overbærende mand, der ikke lige havde regnet 
med at det tog så meget tid!! 

 
Conventus har udover et løft til 
regnskabssystemet og medlemsregistrering, 
åbnet for en række muligheder, både for 
bestyrelsen men i høj grad også for vores 
instruktører, der har fået mulighed for at gå 
ind og tjekke medlemslister, sende mails og 
info, planlægningskalender m.m. vi har kun 
lige kradset i overfladen, der er mange 
muligheder, som vi ikke rigtigt har fået styr på 
endnu, men det skal nok komme. 
 
VI har jo også været velsignet med lidt 
udfordring udi nye regler omkring – 
behandling og opbevaring af personlige data, 
også kaldet GDPR – en opgave, som vi faktisk 
måtte bruge vores seminar dag til, selvom vi 
havde en skabelon fra Hovedbestyrelsen – 
men nu er det på plads og klar til at komme på 
hjemmesiden, så skal vi så bare lige have 
opdateret vores vedtægter, så skulle, der 
gerne være styr på tingene igen – en besværlig 
og irriterende opgave, men fornuftigt i mange 
henseender. 
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Viby IF Gymnastik 
Formandens beretning for sæsonen 2018 – 2019 

Den nye sæson er i støbeskeen og vi er som 
altid i fuld gang med at forberede den nye 
sæson. I det nye år vil vi prøve med at udvide 
vores træningstider i Dåstruphallen, så der kan 
trænes i længere tid, men også flere gange på 
en uge – det giver lidt problemer med 
Badminton afdelingen, men vi må se om det 
kan løses – en stor tak til Dan, for at give plads 
til kamp omkring tiderne i hallen! 

Instruktørmøde – vi gentog 
kommunikationsøvelsen med instruktører, 
hjælpeinstruktører og bestyrelse, hvordan 
oplever de den daglige træning, hvad er svært, 
hvordan opleves samarbejdet, 
kommunikationen, støtten fra os etc. En god 
måde at få luftet en masse frustration, ideer, 
muligheder, spørgsmål og meget mere – det 
gør vi igen 

Vores egen opvisning ligger i trygge hænder 
hos Kirsten, der benhårdt dirigerer slagets 
gang – det bliver med gæstehold og hele 
tabernaklet – som det plejer. 

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 kæmpe stor indsats i den forgangne sæson. 
De har kæmpet en kamp med at få alle 
enderne til at nå sammen og få instruktører og 
medlemmer til at føle sig hjemme og godt 
tilpas. 

Glæder mig til endnu en sjov sæson, med 
mange sjove, alvorlige og useriøse indslag. 

På gensyn i den 
nye sæson 
Henrik Jelstad 
Viby IF Gymnastik 
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Beretning Team Ramsø 
generalforsamling den 13. 

marts 2019 

2018 huskes for det første år hvor hele klubben 
var samlet under samme parasol. Senior 
afdelingen og trille/Trolle kom med under 
parasollen og vi blev en hel forening. Alle spiller 
nu i gul.  

På Generalforsamlingen i 2018 fik bestyrelsen 
mandat til at arbejde videre med vedtægterne for 
at opnå optagelse i begge hovedforeninger; 
Gadstrup IF og Viby IF. Det arbejde er i årets løb 
afsluttet og vi har opnået optagelse i begge 
hovedforeninger til stor fordel for vores 
medlemmer. Vi har lagt enkelte kopier af 
vedtægterne på bordet til Jeres orientering. Mona 
Mortensen har været repræsentant i Vif og 
Marianne Frandsen har været repræsentant i Gif. 

Bestyrelsen har holdt 10 møder i det forgangene 
år. Formanden Magnus tog orlov i august og 

resten af sæson og jeg kom til som konstitueret 
formand. 

Sæsonen sidste år sluttede med en flot 
hjemmebanedag i Viby Idrætscenter. Klubbens 
ungdomsafdeling U6-U14 tog på Faxe Cup i april, 
U16 drengene var en tur i Holland og U16 pigerne 
var under sydligere himmelstrøg i Teramo i Italien 
i juli. Senior damerne hyggede med strandbold. 

Medlemsudviklingen i klubben. Hvordan er den 
gået.  

Senior afdelingen er vokset. Der kom ikke så 
mange medlemmer fra Gadstrup håndbold senior 
afdeling som forventet i starten, men i løbet af 
efteråret myldrede det til. Alders spredningen er 
stor men alle har funden sin plads og respekterer 
hinanden ung som gammel. De er nu ca. 65 
medlemmer. 

På ungdomssiden er medlemstallet lidt udfordret. 
Vi kunne godt bruge lidt flere spillere i de små 
rækker. Foreningen skal i den kommende sæson 
måske forsøge sig med en charmetur på skolerne i 
de små klasser, fortælle om den gode historie ved 
at gå til håndbold. Der skal i hvert fald arbejdes på 
at få flere på de små årgange. 

 U14 årgangen både drengen og piger ligger 
meget stabilt med lidt fremgang og det er to hold 
der har et godt fælleskab.  U16 årgangen er som 
altid lidt udfordret pga efterskole eller anden for 
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vedtægterne på bordet til Jeres orientering. Mona 
Mortensen har været repræsentant i Vif og 
Marianne Frandsen har været repræsentant i Gif. 

Bestyrelsen har holdt 10 møder i det forgangene 
år. Formanden Magnus tog orlov i august og 

resten af sæson og jeg kom til som konstitueret 
formand. 

Sæsonen sidste år sluttede med en flot 
hjemmebanedag i Viby Idrætscenter. Klubbens 
ungdomsafdeling U6-U14 tog på Faxe Cup i april, 
U16 drengene var en tur i Holland og U16 pigerne 
var under sydligere himmelstrøg i Teramo i Italien 
i juli. Senior damerne hyggede med strandbold. 

Medlemsudviklingen i klubben. Hvordan er den 
gået.  

Senior afdelingen er vokset. Der kom ikke så 
mange medlemmer fra Gadstrup håndbold senior 
afdeling som forventet i starten, men i løbet af 
efteråret myldrede det til. Alders spredningen er 
stor men alle har funden sin plads og respekterer 
hinanden ung som gammel. De er nu ca. 65 
medlemmer. 

På ungdomssiden er medlemstallet lidt udfordret. 
Vi kunne godt bruge lidt flere spillere i de små 
rækker. Foreningen skal i den kommende sæson 
måske forsøge sig med en charmetur på skolerne i 
de små klasser, fortælle om den gode historie ved 
at gå til håndbold. Der skal i hvert fald arbejdes på 
at få flere på de små årgange. 

 U14 årgangen både drengen og piger ligger 
meget stabilt med lidt fremgang og det er to hold 
der har et godt fælleskab.  U16 årgangen er som 
altid lidt udfordret pga efterskole eller anden for 
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skoleskift. U16 pigerne har lavet lidt fælles 
træning sammen med Jersie samt prøvet at lave 
fredagstræning så flere kunne komme hjem og 
være med. Holdets styrke er at de har et rigtig 
godt fællesskab. U16 drenge har lavet et 
holdfællesskab med HSG91, da de kun var 5 
drenge der mødte op i august, flere var taget på 
efterskole, også er det svært at lave en god 
træning med så få personer. Der blev taget 
kontakt til nabo klubben HSG og vi har fået et 
rigtig fint samarbejde op med dem og der er nu 
kommet flere nye og gamle spillere til.  Det 
samarbejde fortsætter næste sæson da vi endnu 
engang har mange som tager på efterskole.  

Træn Fællesskabet var temaet for det 
lederudviklingsforløb som vi i samarbejde med 
DGI igangsatte i efteråret. 

Når vi inviterer til et kursus, hvor der er fokus på 
at træne fællesskabet, er det fordi vi i Team 
Ramsø vil være en klub der erkendt for: at vi er 
en klub, hvor vi har det godt sammen, fordi vi 
passer på hinanden og sætter trivslen i fokus. Vi 
vil være en klub, som man har lyst til at være 
medlem af fordi vi har et stærkt fællesskab. 

Vi ved, at når man har det godt sammen, så 
udvikler man sig også bedre og har nemmere ved 

at skabe resultater. Vi ved også at noget af det 
vigtigste for børnene er fællesskabet, det sociale 
liv og den gode tone. For et par år siden spurgte vi 
de unge mennesker ved et klubevent, hvad der 
var vigtigst for dem ved håndbolden. Langt de 
fleste vægtede sammenholdet på holdet meget 
højt og som en væsentlig motivationsfaktor for at 
gå til håndbold. 

Stort set alle ungdomstrænere deltog i det første 
fællesforløb af Træn Fællesskabet. Her fik de 
redskaber til at træne fællesskabet på et hold, 
hvordan man skaber fællesforståelse og udvikle et 
fælles værdigrundlag. Herefter var der mulighed 
for at få DGI instruktøren med ud på holdene, 
hvor der blev talt værdier og dilemmaer.  Vi havde 
en opfølgning uden instruktør ved vores 
juleafslutning og skal have endnu en aften i maj. 

Roskilde Festival. Uden tilskuddet fra festivallen vil 
klubbens økonomi se meget anderledes ud. Det 
kan kasseren fortælle meget mere om, om lidt. 
Men der skal lægges en del arbejdstimer før de 
penge kommer i hus. Et nyt team var på i 2018, 
Ronny, Thomas, Carsten, Henrik og Marianne. Det 
gik meget fint, med at få fyldt vagtplanen op, 
vejret var jo med os og dog alt for meget støv. Der 
skal lyde en stor tak til alle de frivillige i 
foreningen som hjælper før, under og efter på 
festivallen. 

Foreningslivet er i forandring og det kan være 
svært at forudse fremtidens tendenser og 
muligheder. Men en stor tak til jer frivillige, 
trænere, forældre, spillere og ikke mindst 
bestyrelsen. Gi’ jer selv et klap på skulderen, I gør 
en stor indsats i det frivillige foreningsliv.  

Marianne Frandsen 



34

Løbeklubben 

Beretning sæson 2018/19 

Begynderholdet – 11 tilmeldte 

1 ny W&T’er 1- ved sæsonstart 

93 medlemmer ved årets slutning, 65 
løbere og 28 W&T’ere 

Marts Frederik d. 7. 
March 

2 

April Orienteringsløb i 
Viby 
Medlemsmøde 
esentielle fedtsyrer 

73 
+ 
10 
20 

Maj Ramsøen 
Borup– Viby 
løbeklub fællesløb 
+ brunch
Medlemsmøde
vitaminer og fiber
Sports Master i
Køge
Lady walk
Royal Run
Pigetur til Lyngby

30 
56 
12 
5 
16 
22 
13 

Juni Klubmesterskab 44 

August Høstfest løbet 
Ecco walkaton 

144 
13 

September Smuk kvindeløb 
CPH ½ maraton 
Frivillighedsdag i 
Roskilde 

18 
7 
4 

Oktober Walk-a-ton 
Svenstrup Gods 

30 

December Hedelandsløb 
Nytårsløb – løb 
(Preben og Tine) 

7 
16 

Januar W&T nytårskur 
Gå lang tur på 
Skjoldungestienca. 
20 km 

13 
8 

Marts Generalforsamling 22 

Vi har implementeret GDPR regler i 
foreningen. 

Træneres hjælp – især Tanja, som står 
for begyndertræningen og Claus som 
tager de rutinerede løbere skal have en 
stor tak. 
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Aftale om tøj/sko udstyr hos Løberen i 
Ringstedgade 15 i Roskilde – 15% - 
Henning kan evt. bidrage med 
yderligere oplysninger. 

Medlemmer må gerne tage initiativer 
og ikke afvente bestyrelsen 
fester/arrangementer o.lign.  

Tak til vores sponsorer Rødovre 
Trælast nu XL byg (Henning) 

Mvh 
Lisbeth 
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ÅRSBERETNING 2018 

Petanque 

Vi har desværre haft nogle frafald i 
2018, og desværre mistede vi også 
John Niklasson, som jo har været med 
fra petanques start. 

Vi er for tiden 37 medlemmer. 

Vi har fået udskiftet vores bænke 
rundt om banerne, en stor tak til dem 
der har været med til dette arbejde. 

Vores sommertur med Sagafjord 
foregik i dejligt vejr og gik ret godt selv 
om det kneb for nogle at komme 
Sidste år sagde jeg at vejret var vådt, 
men det er ikke noget imod i år. Det 
har regnet rigtig meget, så banerne har 
været oversvømmet det meste af tiden 
så det har været svært at komme til at  

spille, det må vi prøve at gøre noget 
ved. 

Bestyrelsen arbejder på en ny 
sommerudflugt (uden alt for mange 
trapper)(Runde tårn f. eks.) 

Nu håber jeg på en god sommer, så vi 
alle sammen kan komme ud at spille. 

God kamp.  

Ole Rasmussen 

ÅRSBERETNING 2018/2019 

Svømmeklubben 

Det har været et udfordrende år 
for Viby Svømmeklub. Lejen af 
bassinet i Borup er for dyr. Derfor 
har bestyrelsen besluttet at dele 
klubben op, da klubben ellers ikke 
kan fortsætte i sæsonen 
2019/2020. Bestyrelsen håber at 
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ÅRSBERETNING 2018/2019 

Svømmeklubben 

Det har været et udfordrende år 
for Viby Svømmeklub. Lejen af 
bassinet i Borup er for dyr. Derfor 
har bestyrelsen besluttet at dele 
klubben op, da klubben ellers ikke 
kan fortsætte i sæsonen 
2019/2020. Bestyrelsen håber at 
vi på denne måde kan bevare Viby 
Svømmeklub. 

Endnu en udfordring er, at et af 
vores bade har været lukket fra 
sæsonstart 2018 og frem til uge 9 
2019. 

 

Det har kostet medlemmer. 

På trods af udfordringerne, står vi 
stærkt. Bestyrelsen har et godt 
samarbejde, og ikke mindst har vi 
et stærkt team af instruktører og 
hjælpetrænere, som vil klubben 
og er uundværlige. Stor tak til Jer. 

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

Charlotte Chabert 

Viby Svømmeklub 
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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 



Beretning  2018 
Et år er gået, og det er tid til den årlige status og opdatering af – ikke riget tilstand – men Viby 

Idrætsforenings tilstand, der overordnet set er rigtig god – hvilket resulterede i DGI`s udnævnelse af VIF 

til årets forening 2018.    

Vi har oplevet et år, hvor alle afdelinger ved siden af den ”daglige” drift har arbejdet med Persondata 

forordningen og de afledte vedtægtsændringer. Man kan da humoristisk sige, at timingen af 

Persondataforordningens implementering falder meget heldigt, da Roskilde kommune er særdeles 

vanskelig, at få ind i en forpligtende aftale eller et samarbejde. Alle vores henvendelser, drukner i 

Svømmehallens budget overskridelser, besparelser på skoleområdet Peder Syv og Dåstrup, cykelstien 

imellem Gadstrup og Viby, Skovsbo udstykningen og Lindegården.  

Derfor har HB/FU arbejdet på de indre linjer, dels med den førnævnte Persondata forordning og revision 

af vedtægter, som vi senere skal stemme om. Men vi har også arbejdet med etiske regler, billede 

politikker, forretningsorden, datafrigørelse, regler for æresmedlemmer – resultatet af dette arbejde kan 

snarest ses på vores nye hjemmeside.  

Hjemmesiden? Også på dette område blev vi tacklet af omgivelserne, da Weboteket pludselig meddelte, 

at de lukkede ned – og der var derfor ingen fremadrettet host service, og at de ville lukke ned – hvornår 

vides ikke? Hovedforeningen er derfor i skrivende stund i gang med, at opdatere og modernisere vores 

hjemmeside til Wordpress, så den også passer til smartphone. Når dette arbejde er tilendebragt, vil FU 

lave en Workshop og hjælpe de afdelinger, der også anvender weboteket (indtil videre har hoved-

foreningen sikkerheds kopierede alle dokumenter fra alle afdelinger).  

Vi har selvfølgelig arbejdet med alle de gode tilbagevendende aktiviteter fx Natsjov, Åben Sommer, 

Foredragene, Høstfesten, Sponsorer, møder med kommunen, Visionerne, Lokalplaner, Juletræ, Fastelavn, 

Idrætsfacilitetsundersøgelsen, Optimering af faciliteterne, Erfa, RIU, Brugerrådet, Roskilde kongrescenter, 

øvrige samarbejdspartnerne – og så alle de andre aktiviteter jeg lige i øjeblikket har glemt.  

Derudover har FU påbegyndt et større arbejde, hvor vi forsøger, at tømme Inga Skjærris´s hoved, 

computere og depoter – med henblik på arkivering via lokalhistorisk forening mv. Dette arbejde tænkes, 

at ville være en stor opgave. 

I skrivende stund fylder den eventuel udflytning af Lindegården (Psykiatrisk behandlings – og botilbud) til 

Viby temmelig meget i byens bevidsthed. For Idrætsforeningen drejer dette sig imidlertid kun om den 

planlagte placering af botilbuddet, der ifølge de første tegninger sætter en prop i Idrætsforeningens 

forventelige fysiske udvidelse fremadrettet. VIF har selvfølgelig øjeblikkelig kontaktet kommunen og 

efterfølgende været til møde med Roskilde kommune om det uheldige i denne placering, der selvfølgelig 

er helt uacceptabelt for os.  

Vi har fået et tilsagn fra kommunen, at de vil tage hensyn til os, når lokalplanen for området endeligt skal 

udfærdiges – VIF vil følge beslutningsprocessen nøje og holde kommunen op på løftet.  

Der er som altid fuld gang i Viby Idrætsforening, der håndteres taktiske og daglige problemstillinger i et 

væk, med humør og dedikation, Der samarbejdes med Kongrescentret og forpagter og skulle formanden 

glemme noget, så er der i hvert fald ingen mundlamhed i hverken FU, HB eller blandt alle medlemmerne i 

vores meget levende forening. Når alt dette går op i en enhed, så er det sjovt, at være formand – tak til 

alle for 2018!!!!!!!!     

29. marts 2019 

Dan Olsson, Formand   


