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Formandens beretning: 
 
Året, der er gået, er mit femte år som formand.  
 
Når man som formand skal aflægge sin beretning kan man reflektere over det forløbne år: 
 
Fodbold  
Stor aktivitet både indenfor og udenfor stregerne – jeg ved at særligt kunstgræsbanen og 
navnlig lyset stadig trækker tænder ud – det kommer jeg tilbage til. 
 
Håndbold  
En yderst velfungerende afdeling med enorm aktivitet for børn og unde i alle aldre og stadig 
tilgang af nye medlemmer. 
 
Badminton 
Situationen er vendt i forhold til medlemstal og økonomi – pay and play 
 
Bordtennis 
Der kæmpes med faldende medlemstal og heraf afledt økonomi – den eneste fordel der er 
ved det er at vi så kan drive rovdrift på Poul Erik i andre sammenhænge herunder med 
Conventus – det kommer jeg også tilbage til. 
 
Gymnastik 
Der er ydet en kæmpe og dedikeret indsats på at vende den negative udvikling i afdelingen 
herunder med at få økonomien til at balancere – og det er lykkes. Stor respekt for det.  
 
I forhold til rammerne for VRI er der i det forgangne år også sket en del. 
 
Cafeen 
Vi har fået ansat Tinna, som var den ildsjæl, som vi eftersøgte til opgaven, hvor gå på mod 
og godt humør og smil på læben går hånd i hånd. 
 
Cafeen skal være det naturlige omdrejningspunkt for aktiviteterne i hallerne, på 
fodboldbanerne og nærmiljøet i øvrigt, og cafeen er til for brugernes skyld. Netop cafeen skal 
være med til at skabe dette andet miljø, som ikke kan tilbydes i et fitnesscenter. Dette er kun 
muligt at realisere, hvis Bellevuehallens brugere bakker op, og i videst muligt omfang 
afholder arrangementer her – så det skal der hermed lyde en opfordring til.  
 
Tina er d. 1/6 ansat på kontoret og afløste Jannie – velkommen endnu engang, Tina 
 
Året i år har desværre igen været præget af ekstraordinært meget arbejde forbundet med 
kunstgræsbanen.  
 
Støjmuren er nu opsat og støjproblematikken er derfor en gang for alle løst. 
 
Problematikken med tilbagelevering af bolde er også løst. Tilbage er alene en udfordring 
med lyset, som dels skal opfylde brugernes (og DBUs krav) dels ikke overskride tålegrænsen 
for naboerne. 
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Det er min glædelige vurdering, at forholdet til de få naboer, det drejer sig om, faktisk er 
forbedret – hvilket blandt andre Søren kan takkes for, og  jeg er sikker på at de sidste 
knaster bliver løst i efteråret.  
 
I VRI har året heldigvis også været præget, at det, som er VRI´s hovedformål, nemlig sport 
og aktivitet for os alle i nærområdet. Jeg vil ikke fremhæve nogen resultater på bekostning af 
andre, men året har igen i år været præget at stor aktivitet og sportslige resultater i alle 
afdelinger. Det er som altid en kæmpe fornøjelse at opleve energien i VRI og på Bellevue 
alle ugens 7 dage. 
 
Stor tak til: 
 
Søren – din indsats er uvurderlig i forhold til en uproblematisk daglig drift.  
 
Alle afdelingsformændene og kasserer Else Marie samt revisorerne for et godt og 
konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.  
 
I gør alle en kæmpeindsats og er hele forudsætningen for, at vi har det miljø i klubben som vi 
har. 
 
VRI længe leve 
  
Hovedformand Jesper Ørskov Nielsen 


