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(11 fremmødte)
Valg af dirigent
Thomas Kastrup blev valgt til dirigent. Thomas konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet,
idet annoncen har været indrykket i HEDEN/MIDTSJÆLLAND i uge 8 2017.
Valg af stemmetællere
Ingen valgt
Bestyrelsens beretning
Hvad er der sket i årets løb?
Der har været de sædvanlige arrangementer; hjemmebanedag hvor vejret var med os, og som noget nyt
valgte vi at holde en aftenfest, som samtidig var en træner/leder fest. Til det samlede vi 90 mennesker en
blanding af trænere, ledere, forældre og børn, så det kan vi godt tillade os at kalde en succes, som vi vil
forsøge at følge op på i år.
Så havde vi fodboldskolen. Desværre var der ikke den store tilslutning. Vi nåede kun op 62 deltagere, og det
er jo langt fra de 128 deltagere, som vi engang har været, men alle havde stadig en god uge med masser af
fodbold. Vi prøver igen i år og håber på en masse deltagere.
Vores udendørs afslutning i oktober var vi også heldige med vejret. Ingen styrtregn, som det kunne være,
men dog koldt, så vi gik indendørs for at uddele årets priser, som de enkelte hold havde til deres spillere.
Så er det jo ingen hemmelighed, at vi har problemer med at skaffe frivillige. I løbet af året der er gået, har
vi måtte nedlægge vores ungdomsudvalg, da flere af medlemmerne har trukket sig efter mange års
tjeneste. En stor tak til dem som har været med. Bestyrelsen kunne godt trænge til en fornyelse. Dem, der
sidder i bestyrelsen, er ved at være ”gamle”, ikke aldersmæssigt, men alle har været en del af klubben i en
del år efterhånden, så vi kunne godt bruge lidt nyt blod, som kan komme med nye ideer, så vi kan få
udviklet Viby Fodbold.
Vi er også udfordret på medlemssiden. Vi er nede på små 200 ungdomsmedlemmer. Det er både i de ældste
årgange og de yngste årgange, at vi har vigende medlemstal, hvilket har betydet holdsammenlægninger i
årets løb. I løbet af vintersæsonen har vi måtte sige farvel til vores ældste drenge, primært fordi at en del
skulle på efterskole, og de resterende dermed ikke har kunnet spille 11 mands, hvilket førte til yderligt
frafald.
For at afhjælpe dette, har vi valgt at arbejde sammen med Gadstrup fodbold, som har de samme
udfordringer og har oprettet VG ungdom, som består af 01-02 og 03 spillere fra begge klubber. Dette skulle
gerne gøre, at vi kan fastholde dem længere i Viby/Gadstrup. VG ungdom vil læne sig op af vores seniorhold
med samme tøj, træne de samme steder og forsøge at spille forkamp til deres kampe, så der kan blive
samhørighed, og dermed vil overgangen til seniorholdet blive nemmere.
Hvis samarbejdet bliver en succes, vil der være en overvejelse om, at flere årgange skal blive til VG
ungdom. På pigesiden er der de samme udfordringer. Desværre har vi ikke de samme muligheder for at
samarbejde med Gadstrup, da de ikke har piger i de årgange, så der vil vi forsøge at få dem til senior piger i
stedet, men det er et stort spring for dem.
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Der blev spurgt til hvordan VG organisatorisk hører ind under VIF paraplyen. Ind til videre er der tale om et
klubsamarbejde.
Succes med kvinde senior. For første gang i mange år, er det lykkedes med et kvinde senior hold, og det er
faktisk lykkedes at flytte størstedelen af en eksisterende pigeårgang til dette hold.
Der var enighed om, at det var en god beretning.
Beretningen blev godkendt.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og ansvarsfritagelse
Viby IF fodbold er gået ud af 2016 med et overskud på kr. 2.157.
Indtægterne har været noget større, hvilket primært skyldes, at der har været kontingentstigning for
ungdomsafdelingen.
Indtægter diverse er faldet, hvilket skyldes, at i regnskabet for 2015 er Gadstrups bidrag til VG fodbold
senior både med for 2014 og 2015 (kr. 26.000 ekstra).
Det kommunale tilskud er faldet på grund af besparelser fra Roskilde Kommune samtidig med, at der er
blevet flere om at dele puljen af penge. Der vil over de næste par år være yderligere fald i tilskuddene, da vi
har faldende antal ungdomsmedlemmer.
For at klubben kan have flere aktiviteter, har vi bevist øget antallet af indendørsstævner, der bliver afholdt i
Idrætscenteret. Dette har bidraget til en indtægt på ca. kr. 20.000 til ungdomsarbejdet i klubben. Det er
bestyrelsens holdning, at vi vil fortsætte med det høje antal stævner.
Der har i 2016 været stigende udgifter på nogle poster;
Tilskud og spillerfastholdelse (overgangen fra U18 til dame senior), rejser og stævner samt materialer med
ca. kr. 50.000.
Dette er en naturlig følge af, at vi med kontingentstigningen, har ønsket at kanalisere pengene tilbage til
aktiviteter for ungdomsholdene.
Bøder:
Som noget nyt har DBU Sjælland indført gebyr på alle afbud, også selvom det er gjort rettidigt, ligeledes
hvis man trækker et hold fra turneringen. Gebyrerne varierer mellem kr. 200 og kr. 500.
Der blev spurgt ind til hvor stor andel af bøderne, de vedrører herre senior. Beløbet var kr. 200.
Regnskabet blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.
Valg til bestyrelsen
Under dette punkt er tilføjet, valg af seniorformand, da Henrik Porsdal har valgt at træde ud af bestyrelsen.
På valg er derfor formand, sekretær og oldboys formand for 2 år. Valg af seniorformand er for 1 år. Jesper
Løje blev valgt til formand, Anders Prosberg som sekretær, Carsten Stefens som oldboys formand.
Posten som seniorformand står ubesat.
Tina Hemme kunne herefter meddele, at hun ønsker at stoppe ved næste generalforsamling. Det samme
gælder Dan Jensen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Tom Jensen, Henrik Porsdal blev valgt som suppleanter. Henrik Porsdal som bindeled og kontakt til
seniorafdelingen.
Valg til repræsentantskabet
Den 26. april 2017, kl. 18.00 er der repræsentantskabsmøde. Jens Olesen, Hans Henning Larsen, Jesper
Løje, Anders Prosberg, Tina Hemme og Dan Jensen blev valgt som repræsentanter for fodboldafdelingen.
Valg af suppleanter til repræsentantskabet
Som suppleant blev valgt Thomas Kastrup.
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Eventuelt
VG samarbejdet: Gadstrups aktivitetsdag er den 26. august – samme dag som, der er Høstfest i Viby.
Forældreforeningen Kuglen holder generalforsamling den 15. marts 2017, kl. 19.30.
Der bør reklameres for modtagelsen af Sponsoratet fra OK Benzin i f.eks. HEDEN/Midtsjælland ud over på
hjemmesiden og facebook.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og sluttede kl. 20.26.
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