
VIF Fitness Generalforsamling 31. marts 2016 

Formanden beretning. 

 

På generalforsamling i marts 2015 blev det besluttet at udvide bestyrelsen til 7 personer, som i det 

forløbende år primært har arbejdet på åbningen af centret og alle de opgaver (store som små), som har og 

er forbundet dermed. 

Vi startede med at ansøge DGI Foreningsfitness om lån på 400.000 til indkøb af maskiner. Lånet blev hurtig 

bevilliget. (Vi starter senere i år med at afdrage lånet). Herefter blev der indhentet 3 forskellige tilbud på 

maskiner – og vi var ude se på dem forskellige steder. Sideløbende gjorde vi selv lokalet i stand. Fik ordner 

væggene i køkkenet og fik malet.  

Der var møder med kommunen om adgangsforhold. Og der blev indhentet tilbud på booking- og 

medlemssystemer. Vi gik i gang med at søge efter instruktører, lave ”jobsamtaler” og afholde wokshops, 

hvor vi fik snakket om ønsker og tanker omkring det kommende center og dagligdagen i dette. Vi fik 

udarbejdet kontrakter til instruktørerne og undersøgt omkostningerne for tøj til instruktørerne. Regler for 

centret blev udarbejdet ud fra gældende regler i Foreningsfitness. Og vi fik udarbejdet en brochure om 

centret, som blev uddelt i byen af instruktører og bestyrelsen under Høstfesten 29. august. 

Først på sommeren blev der bestilt maskiner fra Medic Sport, som kom med det bedste tilbud. Maskiner 

blev levereret få dage før åbningsreceptionen. For endelig nåede vi frem til at kunne holde 

åbningsreception 12. september. En åbning, som blev indledt med velkomst af undertegnende samt taler af 

formanden for Foreningsfitness, Ruben Lundtoft og formanden for Viby IF, Inga Skjærris samt tale og 

klipning af den røde snor af vores borgmester Joy Mogensen.  Mange var mødt op for at se vores nye 

fitness center og tale med bestyrelsen og instruktørerne. Et dejligt klimaks på et langt og stort stykke 

arbejde. 

På ganske få dage havde vi de første 200 medlemmer – samt mange på venteliste. Vi har løbende åbnet op 

for flere fra ventelisten. Lige nu har vi 279 medlemmer plus instruktører og bestyrelse. Vi har 87 på 

venteliste. Vi har sat maksimum til 300 medlemmer grundet lokalets størrelse. Vi har nu mulighed for at 

undersøge nærmere, hvornår medlemmerne træner, Vi holder løbende øje med, om vi kan optage flere 

medlemmer. 

I løber af året har der været workshop og møder i Hovedbestyrelsen og repræsentantskabet i Viby 

Idrætsforening, hvor vi bl.a. taler fremtidsønsker, om samarbejde klubberne imellem og hvordan vi 

optimerer brugen af Hallen til glæde for flest muligt. 

Vi har deltaget i et aftenkursus med DGI og Roskilde Kommune omkring foreningsarbejde – og vi har holdt 

møde med DGI Foreningsfitness for at styrke samarbejde i bestyrelsen og få fordelt opgaverne optimalt.  

Sidst i november holdt vi julefrokost for bestyrelsen og instruktørerne 18/11 for at sige tak for en god 

arbejdsindsats og for at styrke sammen holdet. 

 



Instruktører: 

Vi fik over 2 lange weekender i sommers uddannet 13 instruktører, hvoraf 12 stadig er aktive. En stor tak til 

vores instruktører, som på få uger fik en utrolig masse medlemmer igennem instruktionstime – og som 

stadig er at finde i centret på fastlagte tider. Her er der mulighed for instruktion af eventuelle nye 

medlemmer samt få en opdatering af sit program. Eller få gode råd og vejledning.  Instruktørerne 

efteruddannes løbende, når muligt – og vi satser på at uddanne flere i løbet af 2016. 

Cirkeltræning: 

Gennem året har vi søgt efter de bedste lokalemuligheder for vores cirkeltræningshold. I øjeblikket trænes 

der mandag og fredag morgen i Dåstrup Forsamlingshus, da vi ikke har kunnet få plads i Hallen. Onsdag 

morgen og eftermiddag er der hold i Hallen.  

Fremtiden: 

Lige nu koncentrer vi os om den daglige drift. På sigt ønsker vi naturligvis at kunne udvide og at kunne 

tilbyde yderligere holdtræning. Skal vi have udbygget, skal kommunen involveres – og det ligger nok ikke 

lige for. Vi sparer op, så vi, på sigt, har råd til både nye og flere maskiner. 

 

 

 

 

 

 


