
VIF Fitness Generalforsamling 03. marts 2015 

Formanden beretning. 

 

Efter den stiftende generalforsamling 26. juni 14 blev det første bestyrelsesmøde afholdt 09. juli, hvor 

bestyrelsen konstituerede sig. Formand (Hanne Bagge) og Kasserer (Susanne Kjærgaard) var allerede valgt 

på den stiftende generalforsamling. Erik Hagbarth blev valgt som næstformand og Kirsten som sekretær. 

Freddy Kjærgaard som mening medlem. Suppleanter blev Inger Borne og Bent Nielsen. 

Inga Skjærris deltog også og oplyste, at hun var i kontakt med kommunen om renovering og brug af det 

gamle cafeteria i Hallen. Desværre havde længere tids dialog med Roskilde kommune ikke resulteret i 

midler til etablering af et fitness center i Viby. Hvilket betød, at der skulle arbejdes ihærdigt på at skaffe 

startkapital.  Der blev derfor nedsat et økonomi-udvalg (Erik, Susanne, Hanne), som gik i gang med at søge 

kommunale midler, fonde og sponsorater.  

Der blev desuden nedsat et byggeudvalg (Erik, Freddy, Bent) til at undersøge udgiften til renovering af 

cafeteriet – og hvad der skulle bruges håndværkere til og hvad vi selv kan gøre med frivillige hænder. 

Et projektbeskrivelsesudvalg blev også nedsat (Kirsten, Hanne – med Charlotte fra Foreningsfitness på 

sidelinen). Projektbeskrivelsen skal bruge i forbindelse med ansøgninger til kommunen, fonde og lån i 

Foreningsfitness. 

Et medieudvalg blev også nedsat (Hanne, Susanne), som skal styre aktiviteter i forhold til avisartikler, 

hjemmeside m.m.  

Cirkeltræningsholdene, som midlertidigt havde fået lov til at bruge lokalet, ville gerne fortsætte. På det 1. 

bestyrelsesmøde blev det besluttet, at cirkeltræningen fortsatte under Gymnastik afdelingen, indtil der var 

en nærmere afklaring omkring Fitness afdelingen. 

Ved det næste bestyrelsesmøde i slutningen af august blev det dog vedtaget, at Cirkeltræning oprettes i 

Fitness afdelingen, da denne form for træning ikke passede ind i Gymnastik afdelingens systemer og hold. 

Kontingentet blev fastsat til 900 per halvår. 5 hold: mandag, onsdag, fredag morgen samt tirsdag og torsdag 

kl. 17. Efterfølgende blev CVR nummer og bankkonto oprettet.   

Efteråret gik med færdiggørelse af projektbeskrivelse, oprettelse af hjemmeside, ansøgninger til ”Start- og 

Udviklingspuljen” samt Idrætsfacilitetspuljen i Roskilde Kommune – og diverse fonde. Der har desuden 

været møde mellem kommunen, byggeudvalget og Inga, hvor en udvidet udgave af lokalet med 

tilbygninger blev præsenteret og mødt positivt – dog uden midler til udbygning. 

Der har også været møder med kommunen omkring brug af det gamle cafeteria, udarbejdet prisoverslag 

over renovering, udarbejdet budgetter for drift og etablering og lavet tids- og handlingsplaner, som 

løbende er blevet reviderede. 

I september blev det fra kommunens side bevilliget et tilskud på 85.000 til foreningen. Dog er pengene 

øremærkede til materialer, honorar og markedsføring. 



Endelig i slutningen af oktober fik vi kontrakt på lokalet gældende til 2017. Der er fra kommunens side ydet 

et driftstilskud på 25.000. Samtidig betaler vil årligt 17.000 i gebyr for råderet over lokalet. Vi har talt med 

kommunen om senere udvidelsesmuligheder. Indtil videre vil de gerne se tiden an og se hvor mange 

medlemmer, som kommer, når vi er helt etablerede. 

Efter vi fik kontrakten blev der lavet et renoveringsudvalg (Erik, Freddy), som arbejdede videre med 

renovering af lokalet. 09/11 var der oprydningsdag i VIF med frivillig arbejdskraft. Her blev cafeteriet rydder 

for møbler og det gamle køkken revet ned. Efterfølgende blev gulvet repareret. I begyndelse af året malede 

bestyrelsen lokalet og der blev opsat spejle på endevæggen. Der mangler stadig nogle paneler og bjælker.  

I den forbindelse skal lyde en tak til Preben Skov Petersen, som har repareret lofter og lavet vogne med hjul 

til håndvægtene gratis. En tak skal også lyde til Nybo Gulvbelægning  for gratis reparation af 

guldbelægningen. Til Dåstrup Glas for gratis opsætning af spejlene og til Bygma, som har sponsoreret 

maling og andre materialer. 

Sidst på året tog vi igen kontakt til Foreningsfitness og sendte projektbeskrivelse, tegninger og budget til 

konsulent Charlotte for godkendelse inden endelig ansøgning blev sendt. Ansøgningen blev afsendt  i 

begyndelsen af december og inden jul fik vi tilsagn om et lån på 400.000, (maximalt beløb). Rentefrit og 

med afdrag over 5 år. 

Først på året 2015 holdt vi møde med Charlotte fra Foreningsfitness og fik råd og vejledning til indkøb af 

maskiner, rekruttering og uddannelse af instruktører m.m. 

Vi blev indmeldt i Gym Danmark, som det kræves af Foreningsfitness. Vi overvejer, om vi også skal 

indmeldes i DGI. 

Der er løbende, som vi har fået midler ind til det, indkøbt redskaber til Cirkeltræning. 

Vi er ved at få tilbud ind på maskiner, som opfylder Foreningsfitness minimums krav. Maskiner som 

kommer gennem alle muskler. Erik vil give yderligere informationer omkring dette under punkt 5. 

21/01 blev der indkaldt til informationsmøde med Cirkeltræningsholdene for at fortælle lidt om fremtiden. 

Det nuværende medlemsantal er 44. 

 

 

 


