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(13 fremmødte)
Valg af dirigent
Thomas Kastrup blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede herefter at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet, idet annonce har været indrykket i
HEDEN/MIDTSJÆLLAND den 30. januar 2018.
Valg af stemmetællere
Ingen valgt
Formandens beretning

Så er der gået endnu et år og for fodbolden har det været et stille år uden de
store forandringer og opgaver. Der kom et nyt medlem i bestyrelsen da Hans
Henning trådte tilbage som Old Boys formand efter mange år på posten en stor
tak til ham for den indsats han har lagt i afdelingen, han forlod dog ikke
bestyrelsen helt da han er forsat som suppleant i bestyrelsen og forsat er
baneformand + det løse.
Ny mand i bestyrelsen er Carsten Steffens som har været en del af klubben i
mange både som træner i ungdomsafdelingen og spiller i Old Boys. Til
repræsentantskabs mødet var vi også så heldige at en vores ungdomsspiller blev
valgt som årets idrætsudøver, det var Maj Fischer som har spillet fodbold siden
2010 og været aktiv som ungdoms træner.
I uge 27 afholdte vi fodboldskole med det laveste antal deltagere som jeg kan
huske, 48 spillere havde vi rendende rundt i blandet vejr det fik os til at overveje
om vi skulle afholde igen i 2018 da der er en del arbejde med at arrangere en
fodboldskole især fordi der ikke var nogen til at lave mad til os det blev klaret
med hjælp fra Kokkekunsten så da vi skulle beslutte os for om vi ville igen blev
det til et ja da det altid er en fornøjelse at se en masse glade børn, i år bliver det
så uge 28 der er fodboldskole hvor vi håber på lidt flere deltagere.
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Vi fik afholdt vores hjemmebanedag med en masse hold som spillede hjemme,
det var en god dag med godt vejr og en masse fodbold.
Det blev også til en udendørsafslutning hvor vi også var heldige med vejret vi
havde små hundrede spillere der fik spillet fodbold og efterfølgende fik frokost
som var tilberedt af forældreforeningen Kuglen.
I februar afholdte vi julefrokost for alle vores trænere, ledere, dommere osv. som
har været med at til klubben har kunnet fungere, nu var det jo blevet nemt efter
at Heidi og Jim havde ovetaget Cafeen, de fik lavet noget godt mad, efter vi
havde nydt den var det tid til ginsmagning lidt af en oplevelse da man jo ikke er
vant til at drikke rent gin!!
I løbet af vinteren har vi haft 8 SBU indendørsstævner i efteråret gav det lidt
problemer da der ikke var nogen til at passe cafeen VG fodbold passede det et
par gange men der var 2 stævner hvor der ikke var åbent efter nytår har det så
kørt fint ikke mindst pga. VG fodbold som stillede med dommere og sørgede for
at bander kom op og ned, Hans Henning har været ansvarlig for afholdelsen af
stævnerne og har sørget for mandskab, vi har fået ros af nogen af de klubber
som har deltaget for en fantastisk udførelse, samtidigt har det også givet en god
indtægt til klubben, så det vil vi forsætte med til næste vintersæson
Økonomisk har det været et fornuftigt år regnskabet har balanceret uden at vi
har skulle spare for meget, det vil ændre sig i de kommende år da vores tilskud
fra Roskilde kommune er faldende grundet færre medlemmer og det vil slå mere
igennem i de kommende år og vi er små 200 ungdoms medlemmer.
Vores samarbejde med Gadstrup fodbold i det vi kalder VG fodbold kører stadig 1
år på ungdomssiden har været en succes nu kommer så det svære år 2 hvor vi
skal forsætte det gode arbejde for at fastholde de ældste spillere.
En anden ting vi vil fokusere på i det nye år er 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, os der sidder i bestyrelsen i dag har været med i mange år så vi
mangler nye folk som kan hjælpe med lidt nytænkning.
Det er min 3 beretning som formand for Viby fodbold og min næstsidste, min
periode udløber næste år og jeg forventer ikke at genopstille da jeg synes der er
behov for nyt blod i bestyrelsen
Det var hvad fodbolden havde for i år.
20 marts 2018
Jesper Løje
Formand
Der var enighed om, at det var en god beretning.
Beretningen blev godkendt.
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Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og ansvarsfritagelse
Viby IF fodbold har et overskud på kr. 2.237, hvilket er stort set identisk med
overskuddet i 2016 kr. 2.157.
Der har været et fald på indtægtssiden i 2017, dette skyldes blandt andet, at der har
været et fald i medlemsantallet, og der har været færre ungdomsspillere, der har været
medlem hele året.
Derudover har der været færre sponsorindtægter i 2017. Det er primært herrer senior,
der har haft næsten kr. 50.000 mindre i indtægter.
Der er ikke været salg af ungdomsaktier i 2017, hvilket har betydet, at der ikke har
været indtægter på dette, hverken for de enkelte hold eller klubben. Dette er svarende
til ca. kr. 13.000.
Der bliver fortsat brugt ressourcer på at afvikle stævner i indendørs sæsonen, hvor Hans
Henning yder en stor indsats for at få stævnerne afviklet på bedst mulig måde. Det har i
2017 givet et overskud på kr. 15.000, når udgifterne er trukket fra.
I og med at medlemstallet er faldet, har der også været færre hold tilmeldt
turneringerne både indendørs, udendørs og pokalkampe. Dette betyder ligeledes, at
udgifterne til holdgebyrer og dommere er faldende.
Generelt har udgift niveauet været mindre som følge af det mindre medlemstal, men vi
bestræber os på, at aktivitetsniveauet ikke bliver påvirket. Det er vigtigt, at vi fortsat
tilbyder en masse aktiviteter for ungdomsmedlemmerne.
For første gang i 7 år har bestyrelsesmedlemmerne modtaget julegave svarende til kt.
750 pr. person. Dette med begrundelse i, at bestyrelsen i 2017, har haft en del ekstra
opgaver i forhold til tidligere. Bestyrelsen overtog det tidligere ungdomsudvalgs
arbejdsopgaver, da det blev nedlagt i 2016. Det har blandt andet været indendørs- og
udendørs afslutningerne samt hjemmebanedagen.
Skyldige omkostninger:
Der er tidligere hensat til videoudstyr med kr. 10.000. Det er ikke lykkedes at finde det
rette udstyr til dette. Såfremt der fortsat er ønske om fælles videoudstyr, vil der blive
arbejdet videre med dette i 2018.
I forbindelse med skifte af kasserer, må man også forvente, at der skal anskaffes teknisk
udstyr til at udføre arbejdet.
Den skyldige post på kr. 30.000, er til træner/lederbeklædning, der blev bestilt lige ved
årsskiftet 2017/2018.
Regnskabet blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.
Valg til bestyrelsen
Toni Tuxen vil gerne tiltræde som kasserer, valgt.
Under dette punkt er tilføjet, valg af seniorformand, Henrik Porsdal valgt .
Valg af ungdomsformand: Ebbe Nygaard
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Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af suppleant: Tom Jensen, Kenneth Nielsen og Kåre Stripp valgt
Valg til repræsentantskabet
Den 30. april 2018, kl. 18.00 er der repræsentantskabsmøde. Jesper Løje, Ebbe
Nygaard, Hans Henning Larsen, Tina Hemme og Thomas Kastrup
Valg af suppleanter til repræsentantskabet
Som suppleant blev valgt Kenneth Nielsen og Kåre Stripp.

Eventuelt
Hvad er tidsplanen for VG samarbejdet? Klubben er af den overbevisning at det er
fortsat er det rigtige at arbejdet skal fortsætte med samarbejdet.
Kuglen, har omdelt materiale om dens aktiviteter. Dette sendes til trænere og ledere,
der derefter skal sende det til deres holdforældre.
Generel snak om at have en rød tråd i klubben med hensyn til badning og styrkelse af
klublivet på stadion.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og sluttede kl. 20.46.

Tina Hemme
Referent

Thomas Kastrup
Dirigent

