Formandsberetning 2018
Det frivillige foreningsliv
Det har været et godt år for Vivild Idrætsforening. Meget går sin vante gang og der er faste
rutiner. Det gælder både i hovedbestyrelsen og i afdelinger. Der er en god tilstrømning af
medlemmer i de fleste afdelinger og mange unge og voksne er instruktører. Det gør Vivild
Idrætsforening til et naturligt samlingspunkt i byen. De gode faciliteter, som VIF har til rådighed
gør at flere idrætsudøvere fra de omkringliggende byer søger mod Vivild. Det er vi selvfølgelig
glade og stolte over, men det kræver også, at VIF åbner sig og giver plads til samarbejde på tværs
af klubber.
Når det nu går så godt i VIF, så er det også vigtigt at få nye øjne på, hvad vi gør. Vi skal turde gå op
imod gamle værdier. Jeg læste en artikel i DGIs blad Udspil, hvor en idrætsforening på Bornholm
havde haft modet til at gøre op med traditionerne – afdelinger, der havde svært at få medlemmer
blev nedlagt og ny aktiviteter opstod. Aktiviteter, der måske også var mere i tråd med hvad
ungdommen søger, og ikke hvad de ”voksne” tror ungdommen søger. Vivild Idrætsforening er
opbygget omkring de traditionelle idrætsgrene. Det har bestemt også en stor værdi, så længe det
kan tiltrække deltagere. Når der skal startes nye tiltag, kræver det altid ildsjæle. Mange nye
idrætsgrene er ikke så organiseret som de traditionelle – man går ikke nødvendigvis på et hold,
men man kommer, når man har tid og det giver mening. Det vil til stadighed være den bold som
idrætsforeninger spiller med – uanset om vi vil det eller ej.
Derfor er det godt, at der kommer en udskiftning i hovedbestyrelsen. At der kommer nye øjne på,
- det være sig hvordan tingene bliver gjort, hvorfor man lige gør så det og på den måde. Jeg håber
at den kommende hovedbestyrelse har modet og lysten til at se VIF i et nyt perspektiv og måske
gøre tingene anderledes, selv om der er mange, der vil holde fast i det som vi kender. Men et nyt
perspektiv er måske det, der skal til for at komme i kontakt med de unge, der ikke søger
idrætsforeningen.
Sommerfest
Sommerfesten 2017 var en våd fornøjelse – lige fra teltet skulle sættes op og til oprydningen. Til
trods for vejret har sommerfest givet et tilfredsstillende overskud, der står mål med den
arbejdsindsats, der lægges i sommerfest. Det våde vejr gav udfordringer fra start. Det betød, at
der måtte køres flis på områder uden for teltet samt at der blev lagt en del gulv i teltet. Begge dele
var ens betydende med en større oprydning end vi plejer. Gulvet skulle vaskes og flisen skulle
samles sammen. Der er stadig en del fils tilbage ved trykkeriet selvom mange har været forbi. Det
er stadigvæk muligt at hente fils.
Sponsorer
På sidste års generalforsamling blev det nævnt, at der vil komme et nyt tiltag i forhold til
sponsorer. Alle tidligere sponsorer til sommerfesten er blevet kontaktet, og er blevet tilbudt at
blive foreningssponser. Det er der heldigvis mange, der har sagt ja til og der er kommet et bidrag
på 19.000 kr. Det svarer stort set til den indtægt, der tidligere har været fra sponsorer ved
sommerfesten.

Økonomi
Generelt har foreningen en sund økonomi og der er en god økonomisk styring i både
hovedforeningen samt i afdelingerne. VIF har et økonomisk råderum, der gør at der kan sættes
nye tiltag i gang. Den sidste forespørgsel, der har været – er omkring E-sport. Det er en
forespørgsel, der ikke er kommet fra foreningen, men ude fra, hvor man gerne vil hjælpe i en
opstart. Om der også er et behov i byen og der er voksne, der ønsker at være med, kunne være
spændende at undersøge.
Gaven til Borgerforeningen
Da Borgerforeningen rundede de 100 år i foråret 2018 overrakte VIF 100.000 kr som var
overskuddet fra Landsmesterskaberne i håndbold. Vi er sikker på, at de vil blive brugt godt i
forhold til aktivitet og tiltag i Vivild.
Støttemedlemmer
Efter et par år, hvor vi ikke har været opsøgende i forhold til støttemedlemmer gjorde vi et forsøg i
foråret 2017 og det gav et fint resultat. Det var omkring 58, der gav støtte. Tak for det.
Mobilepay
Foreningen har fået mobilepay. Det betyder, at alle afdelinger, sommerfest mm har fået
mobilepay, der kan bruges til arrangementer, kontingent mm. I en tid med færre kontanter, er det
en god løsning, der bliver brugt flittigt.
LIC
Der har været vagtskifte på LIC. Sonja og Niels-Aage er efter mange års stor indsats stoppet og
fodboldafdelingen har taget over. Det lader til, at der er kommet en god løsning og at der er en del
forældre, der giver en hånd med. Modellen ligner meget den, der har kørt i hallen, hvor
håndboldafdelingen og deres forældre har løst opgaven rigtig godt.
Banko
Et fast punkt i beretningen er en tak til banko-holdet, der yder en stor indsats hver torsdag. Der er
en fast gruppe, der gennem mange år har været gennemgående. I det forgangne år har der været
lidt udfordringer omkring at få hjælpere nok. Det er hjælp til opråbning og tjek af plader. Der er
brug for hjælp, så hvis du har tid, så kontakt Preben Gregersen.
Udover bankoholdet, så er der en del indblandet i forhold til oprydning. Det er også med til at
skabe et socialt element blandt mange hold, der bruger 30 min – en gang før jul og en gang efter
jul.

Bemærkninger fra revisionen
Sidste år var der tre bemærkninger til regnskabet fra revisorerne.
•
•

•

Det ene var omkring pengene fra Landsmesterskaberne i Håndbold. Disse er blevet
overdraget til Borgerforeningen
Størrelsen af indestående på de enkelte afdelingers konto. På et efterfølgende
formandsmøde blev det bestemt at undersøge muligheder for at efterkomme
bemærkningen. Det er blevet løst på den måde, at der er oprette separate konti under
hovedkassen, hvor de midler over 50.000kr, der er i afdelingerne, står. Midlerne er
stadigvæk afdelingernes og kan hentes tilbage.
Fælles retningslinjer for behandling/aflønning af leder/instruktører mm. På et
efterfølgende formandsmøde har man debatteret bemærkningen og er kommet frem til, at
der ikke var så store forskelle i behandlingen af instruktører, at det krævede retningslinjer.
Der var også en fælles forståelse af, at afdelingerne skal have en vis form for frihed

Igen i år har der været bemærkninger fra revisorerne.
Et af punkterne har været konkret omkring bilag, men det skulle der være styr på noget efter
kontakt mellem revisor og kassereren i den pågældende afdeling.
Derudover er revisorerne kommet med to foreningspolitiske bemærkninger.
•

•

Det ene drejer sig om bidrag til velgørende foreninger som Hjerteforeningen/knæk cancer.
Revisorerne forslår, at sådanne gaver gives fra hovedforeningen eller efter en
forhåndsgodkendelse af hovedbestyrelsen, da bidragene kan blive en trussel mod
foreningens økonomi.
o Jeg er sikker på at den kommende hovedbestyrelse vil tage emnet op. Personlig er
jeg af den overbevisning, at den enkelte afdeling vil være økonomisk ansvarlig i
forhold til deres hovedformål – at afdelingerne midler skal gå til at drive deres
aktivitet. De bidrag, der har været i det forgangne år har været enkelt stående
arrangementer, hvor overskuddet er gået til velgørende formål.
Det andet er en gentagelse af sidste år om forskellen på behandlingen af trænere/ledere i
de enkelte afdelinger med hensyn til kontingentsfritagelse og gaver. For at behandle alle
gode kræfter ens, kunne man med fordel fra Hovedbestyrelsen lave retningslinjer på dette
område.
o Som tidligere nævnt er det blevet debatteret og det blev vurderet, at man vil
forsætte uden fællesretningslinjer. Den kommende hovedbestyrelse må vurdere
om det skal tages op til debat igen.

Alt i alt et økonomisk godt år for VIF og generelt god styring på økonomien i de enkelte
underafdelinger.
Vi takker revisorerne for deres bemærkninger og det vil blive taget op ved først kommende
lejlighed til debat.

På hovedbestyrelsens vegne vil jeg gerne takke dem, der gør en stor arbejdsindsats med at få
cafeterierne til at hænge sammen – både på Langhøj Idrætscenter og i hallen.
Vi vil også gerne takke de personer/firmaer, der er sponsorer i en eller flere afdelinger.
Tak til efterskolen for et godt og konstruktivt samarbejde omkring de afdelinger, der har deres
gang på skolen.
Tak til bankoholdet for deres store indsats.
Også en tak til de medarbejdere i Norddjurs kommune, der har ydet en god bistand, når vi var i
tvivl om noget.
Tak til revisorerne – Ejner Søby og Carsten Bjerregaard
Tak til klubhusudvalget – Gert Enevoldsen, Henrik Levring og Erling Stjær
Ikke mindst en tak til alle de personer, som lægger en rigtig stor arbejdsindsats for VIF – enten
som træner, bestyrelsesmedlem eller forældre, der hjælper til med diverse opgaver.
Tak til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde.
Til sidst vil jeg sige tak for 7 gode og spændende år, hvor jeg synes hovedbestyrelsen har været
med til at sætte nye tiltag i spil og gøre tingene på en anden måde. Jeg har tilbudt at hjælpe til i
forhold til hjemmesiden og det står selvfølgelig ved magt.
Torben Stampe
Hovedformand

