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Valg af dirigent
Jacob Stephansen blev valgt til dirigent. Jacob konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, idet
annoncen har været indrykket i HEDEN/MIDTSJÆLLAND den 27. januar 2016.
Valg af stemmetællere
Ingen valgt
Bestyrelsens beretning
Så er der gået et år mere, og vi startede med en ny formand, som er undertegnede.
Hvad er der sket i årets løb, vi har ændret vores kontingent så vi nu har alders opdeling, og samtidig er der
sket en lille stigning for de små årgange, og lidt mere for de store årgange. Grunden til dette er udgifterne
til de store årgange, er større end til de små. Vi har ændret i hvordan vi giver tilskud til de enkelte hold når
de skal på tur, der vil vi så vidt muligt give et større tilskud til trænere/holdledere, så de har færre udgifter i
forbindelse med disse ture.
Der er blevet arbejdet med en ny hjemmeside, som er kommet i luften, og vi er nu også på facebook. Der er
kommet en opdateret træner/leder guide, en flyers/årshjul hvor de vigtigste datoer for fodbolden er skrevet
ned, meget af dette arbejde er forgået i ungdomsudvalget.
Vores hjemmebane dag er dagen, hvor vi forsøger at få alle vores hold til at spille på hjemmebane, blev i
2015 ikke den store succes af flere årsager, så i år sætter vi alle sejl til for at få en fantastisk dag, og der
har vi valgt en person, der kun skal sørge for dette. Vi har et hængeparti, da vores arbejdsdag ikke blev til
noget, vi har stadig ikke sat vores skur ved kunstbanen op, det håber vi så bliver i løbet af 2016.
Kunstbanen har været benyttet rigtigt meget, hvilket har givet udfordringer med naboerne til banen, noget
kan vi gøre noget ved, men en stor del er ikke noget vi kan gøre, vi vil forsøge at holde den gode dialog og
sørge at vores hold overholder de retningslinjer kommunen har lagt for banen
På den sportslige side er vi udfordret af de små årgange, så fremadrettet vil vi nok blive nødt til at lægge
hold sammen for at få det til at fungere, dette er et af vores fokus områder i 2016. Vores samarbejde med
Gadstrup fodbold på piger 03/04 har vi desværre måtte indstille, da der ikke var så mange piger tilbage fra
Gadstrup.
Der er også succes historier, vores drenge årgang 00/01, der har trænerne formået at holde fast i stor
gruppe, selvom der er meget andet der trækker i den alder, de har samtidigt fået opbygget et 1.hold som
har gjort det så godt, at SBU har lagt mærke til dem og derfor tilbudt dem en plads i U16 elite øst i forårs
sæsonen, flot gået af trænere og spillere.
Vi har fået etableret et senior damehold, det er sket på basis af vores U19 piger, som har holdt fast i
fodbolden, til det har der været stor tilslutning til træning, så det lover godt, det er lang tid siden der sidst
har været et senior damehold i Viby så det var en stor dag det blev etableret.
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Vi fik afholdt fodboldskole i sommerferien med 80 deltagere, der var vi lidt udfordret af vejret, som ikke var
det bedste, og der var ved at blive lagt nyt gulv i hallen, så der var trængsel i resten af klubben.
Vi har afholdt tøsesjov med stor succes, der deltog 90 piger, og 15 af dem har efterfølgende været til
træning så vi håber de holder fast
Således er bestyrelsens beretning for dette år.
Torben Mølgaard stillede spørgsmål om kontingentstørrelsen til ungdomsholdene og Old Boys. Jesper Løje
redegjorde for stigningen – bl.a. at tilskuddet fra Roskilde Kommune til ungdomsrækkerne falder omkring
10%, der har været flere penge i fodboldafdelingen, som kunne bruges til at holde kontingentet kunstigt
nede.
Der var enighed om, at det var en god beretning.
Beretningen blev godkendt.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og ansvarsfritagelse
Der er overskud på kr. 7.185, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Senior har et overskud på kr. 30.020 i
2015. Overskuddet hos senior skyldes et større sponsorat ved årets udgang. Ved tidligere års
generalforsamling har der været et ønske om, at der i klubben blev brugt de midler, der er til rådighed og
ikke sparede op af spillernes kontingent. Vi har i de sidste år brugt af vores egenkapital, således at denne nu
er nedbragt til et fornuftigt niveau. (Egenkapitalen pr. 31.12.2015 kr. 176.527, heraf udgør øremærket
sponsorat kr. 45.000)
Indtægter generelt:
Tilskuddet fra Roskilde Kommune er på niveau med 2014. Vi ved allerede nu, at tilskuddet for 2016 falder
med mere end 10%.
Ungdomsafdelingen modtog i 2015 kr. 18.645 fra OK benzin. Vi opfordrer fortsat til at alle tilmelder sit OK
kort til VIBY IF fodbold hos OK benzin og har man ikke et OK kort, så opfordrer vi til alle får et. Alle
tankninger hvor man bruger sit tilmeldte OK kort – giver penge til klubben.
Udgifter generelt:
Dommere:
Der har været flere påsatte dommere, SBU, kørselsudgifter til dommere der bor langt væk, senior – oldiers
og de tre ældste årgange. Merudgift ca. kr. 11.000 kr.
Tilmeldinger:
Flere hold
Træner/leder godtgørelse:
Senior kr. 8.000
Møder:
Træner/leder møder + sponsorudvalg ca. kr. 3.600
Akademi:
Kun 1 gang i 2015
Andre udgifter:
Pigeraketten (Kr. 4.500), sodavand til hold der har vundet rækken eller spillet pokalkampe, træbeskyttelse.
Budget 2016:
Vi har i 2016 været nød til generelt at sætte kontingentet op for alle klubbens medlemmer. Dette på grund
af stigende omkostninger, og udsigten til mindre aktivitetstilskud fra Roskilde Kommune.
Vi har ændret vores kontingentstruktur, så vi nu har aldersopdeling. Det betyder en mindre stigning for de
yngste årgange, og lidt mere for de ældre årgange. Årsagens til differentieringen er at udgifterne til de
ældste årgange er større end til de yngste.
Samtidig er det klubbens intention så vidt muligt, at give et tilskud til trænere/holdledere i forbindelse med
ind- og udenlandsture.
Vi budgetterer ikke længere med underskud.
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Regnskabet blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag

Old Master og Grand Old Master stiller forslag om, at kontingentbetaling for 2016 får betalingsfrist til 1. april
2016, fordi spillerne først her i marts måned finder ud af om de ønsker at være aktive, eller om skaderne er så
omfattende, at en pause er tiltrængt.
1.april har de sidste 20 år været betalingsfrist for veteraner og old master som deltager i REOS turneringen som jo er noget helt andet i forhold til SBU og DGI.
Efter en drøftelse blev forslaget godkendt, da det allerede sker på nuværende tidspunkt.
Valg til bestyrelsen
Under dette punkt blev tilføjet, valg af sekretær, da der sidste år ikke blev valgt en sekretær.
På valg er ungdomsformand, kasserer og seniorformand for 2 år. Valg af sekretær er for 1 år. Dan Jensen
blev valgt til ungdomsformand – bindeled mellem bestyrelsen og ungdomsudvalget, Tina Hemme som
kasserer, Henrik Porsdal som seniorformand og sekretær Anders Prosberg.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Tom Jensen, blev valgt som suppleant.
Valg til repræsentantskabet
Den 27. april 2016, kl. 18.00 er der repræsentantskabsmøde. Jens Olesen, Henning Larsen, Thomas
Kastrup, Jesper Løje, Anders Prosberg og Dan Jensen blev valgt som repræsentanter for fodboldafdelingen.
Valg af suppleanter til repræsentantskabet
Som suppleanter blev valgt Jacob Stephansen og Jørgen Larsen.
Eventuelt
Inga Skjærris bad om ordet. Roskilde Kommune vil gerne komme og holde et borgermøde om
kunstgræsbanen. Mødet holdes den 18. april 2016, kl. 17.00. På borgermødet skal opsætning af en
støjskærm drøftes. Der er jo stadigvæk en del ”ballade” omkring støj og musik på kunstbanen.
Inga orienterede om visionerne for VIF. Visionerne er sendt til Roskilde Kommune, og indeholder bl.a.
Inddragelse og klargøring af jorden bag banerne. Sti ud til Klosterskoven, bedre og mere fleksibel udnyttelse
af hallerne, også i dagstimerne. En ny multibane og flere fitnessredskaber. Der er blevet bevilget 63.000 kr.
til renovering af beachvolleybanen. Badefaciliteterne skal forbedres, således at der udbygges baderum på
siden af hallerne, så der kan være baderum særskilt til indendørs- og udendørsbrug.
Tennis er kommet med under VIF. Det åbner op for mulighederne for at Petanque kan flyttes op ved siden af
tennisbanerne.
Netværksklub – hvorfor er det stadigvæk Køge og ikke Roskilde? – Roskilde har ikke noget netværkstilbud.
Hvorfor er det stadigvæk en udfordring med det kolde og varme vand i bruserne i baderummene? Roskilde
Kommune kan ikke finde en løsning på det.
Der er også stadigvæk en udfordring med internetforbindelse i dele af Viby Idrætsanlæg.
Der blev stillet forslag om udskiftning af de to container, som står på anlægget. Der bruges en del penge på
leje af containerne. Forslaget tages videre i bestyrelsen.
Forældreforeningen Kuglen holder generalforsamling den 16. marts 2016, kl. 19.30.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og sluttede kl. 20.45.
Lotte Jensen
Referent

Jacob Stephansen
Dirigent

