
Formandens beretning 

Da jeg for et år siden blev spurgt om jeg ville være formand for Vivild Idrætsforening, så var jeg egentlig 
ikke så bange for at sige ja. For det første vidste jeg at jeg havde en god bestyrelse ved min side og der er 
ingen tvivl om, at vi alle føler det er et fælles projekt. Men måske endnu vigtigere, så vidste jeg, at VIF er en 
velorganiseret forening med nogle ikke bare selvkørende, men også velkørende afdelinger, som sørger for 
masser af liv og aktivitet. 

Vi har en håndboldafdeling med masser af hold for både store og små– ikke mindst håndbold Starz som her 
for nyligt var vært til et stort Lykke Liga stævne. Og så er VIF Håndbold faktisk lige blevet udnævnt som 
årets håndboldforening. Stort tillykke med det. 

Vi har en fodboldafdeling, der både står stærkt blandt de helt små og blandt de store mere garvede spillere. 
Det er en afdeling der ikke bare har succes på banerne, men også i det sociale liv. Det nyder hele 
foreningen også stor glæde af, når vi samles til sommerfest i uge 31 hvor gruppen af unge omkring 
fodbolddrengene holder liv i festen både torsdag, fredag og lørdag. Det er en fornøjelse at se. 

Vi har en bredt favnende gymnastikafdeling, der om nogen når ud til stor som lille. Det er en afdeling, der 
formår at tiltrække medlemmer i alle aldre. Her er der medlemmer i aldersgruppen 3-73 år og det synes jeg 
faktisk er ret vildt. Ved sidste generalforsamling overtog Kristina formandsposten efter mere end 15 år med 
Birgit i front. Tusind tak for din indsats Birgit – og velkommen til dig Kristina.  

Vi har en motionsafdeling, der kæmper en indædt kamp for at holde os alle i god form. På trods af at der pt 
kun er to spinningsinstruktører tilbydes der hver uge mellem 5 og 8 spinningtimer, og så kan de oven i 
købet finde energi til at samle penge ind til velgørenhed.  – og så har VIF lige søgt og fået penge fra 
Elrofonden til nye forbedrede cykler, så der er snart ingen undskyldning for ikke at vi alle skal se at komme i 
gang. 

Og så har vi en badminton/tennisafdeling, der efter en lykkelig fusion med fornyet styrke vil skyde gang i 
aktiviteten omkring ketchersport og netop har lanceret ketchersjov for alle, der skal køre de næste 6 
onsdage oppe i Vivild Hallen.  

Den nye ketcherafdeling er blevet til efter en snak vi har haft i hovedbestyrelsen og med formændene om 
hvordan vi bedst organisere os i foreningen. For selvom tingene kører, så er det vigtigt hele tiden at vurdere 
om noget kan gøres bedre. Vi er jo en flerstrenget forening med selvstændige afdelinger, men det betyder 
ikke at vi ikke skal lære af hinanden, hjælpe hinanden og arbejde sammen, hvor end det giver mening. I 
hovedbestyrelsen er vi optaget af at skabe så megen aktivitet for så mange som muligt. Vi vil gerne have en 
forening, der kan opnå flotte resultater, men ligeså vel en forening, hvor der er plads til alle og plads til at 
prøve noget nyt. Og det er netop den kombination, som jeg synes vi er så gode til i Vivild Idrætsforening.    

Vi havde igen i 2018 en fantastisk sommerfest – og denne gang også med smukt vejr. Hvor vi i 2017 måtte 
bruge 15.000 kr. på flis til en mudderpøl kunne vi i år nøjes med at give 500 kr for nogle ekstra 
brandsprøjter, som vi heldigvis ikke fik brug for. Selvom det er idrætsforeningen der arrangerer og selvom 
vi høster et ikke helt uvæsentligt overskud fra festen, så mener jeg først og fremmest sommerfesten tjener 
til formål at skabe liv i byen og give os alle den her sammenholdsfølelse som er så vigtig og dejlig.  

Noget af det samme kan man i virkeligheden sige om vores torsdagsbanko. Efter i mange år, at have været 
en stor og vigtig indtægtskilde til Vivild Idrætsforening, så er antallet af bankospillere svundet ind og lige så 
er overskuddet. Det betød desværre også at bankofolkene mistede noget af gejsten med at arrangere og 
skaffe hjælpere. Heldigvis var der nye kræfter, der sprang til og jeg vil både takke Preben Gregersen, der 



efter mange år i spidsen nu er trådt et skridt ned og ”blot” hjælper til. Samtidig vil jeg sige stor tak til Maria 
Rasmussen, som i stedet trådte til og overtog ansvaret. Og efter vi ovenikøbet har fået rabat på leje af 
Langhøjskolen, er det igen lykkedes banko at komme ud med at hæderligt overskud og ikke mindst 
fornemmer jeg, at gejsten er tilbage. Det er vigtigt for mig at sige, at vi i hovedbestyrelsen ikke bare ser 
banko som en aktivitet, der har til formål at skaffe penge til foreningen, men også som en vigtig aktivitet, 
der henvender sig til alle borgere i Vivild og omegn og måske især når ud til de borgere, som måske ikke lige 
passer ind i foreningens øvrige aktiviteter. Det mener vi i sig selv har en stor værdi. 

Af samme grund valgte vi som forening også at støtte op omkring Vivild Børneby, da kommunens 
spareplaner truede med at lukke byens børnehave. I fællesskab med Vivild Børnebys bestyrelse fik vi 
arrangeret et stort borgermøde med dronefilm efterfulgt af VM på storskærm lige her på LIC. Det var en 
dejlig måde at foreningen kunne bidrage på. 

Jeg hørte for nyligt om en journalist, der havde sat sig for at finde frem til meningen med livet. Han havde 
snakket med en lang række forskere for at høre deres bud på dette svære spørgsmål og en af de 
forskergrupper arbejdede med nogle forsøg, hvor de bad nogle forsøgspersoner bygge deres 
fremtidsdrømme i Lego. Nogle af forsøgspersonerne blev bedt om at bygge alene, nogle blev bedt om at 
bygge alene i konkurrence med andre og nogle blev bedt om at bygge sammen i en gruppe. Herefter målte 
forskerne hjerneaktiviteten og de fandt klare tegn på, at de forsøgspersoner, der havde bygget i grupper 
sammen havde langt mere aktivitet i det center af hjernen, der kaldes det aktive lykkecenter. Konklusionen 
var derfor at mennesker generelt er mest lykkelig når de gør noget sammen. Og det synes jeg bare er et 
rigtigt fint billede på hele ideen med foreningslivet. Vi vil gerne gøre noget sammen. Vi kan jo altid bare 
løbe en tur eller sætte os ned i et motionscenter, men helt ærligt, man griner jo bare mere, når man 
knokler afsted sammen med andre – om det så er med en bold, i en halsbrækkende yogastilling eller til 
banko.  

Derfor vil jeg slutte af med at sige en stor tak til alle jer ledere og trænere, der gør det muligt for alle andre 
at dyrke idræt sammen! 

 

 


