
 
 
Formandens beretning: 
 
Året, der er gået, er mit fjerde år som formand.  
 
Der er endnu ikke fundet nogen næstformand – netop i år var 
der - grundet mit sene fremmøde -behov for en stand in. 
 
En stærk daglig ledelse dokumenterer dog, at det sagtens lader 
sig gøre uden. 
 
Til gengæld er der stadig brug for flere og meget gerne nye 
kræfter på alle niveauer i alle afdelinger.  
 
Når man som formand skal aflægge sin beretning kan man 
reflektere over det forløbne år: 
 
Fodbold  
Der har igen i år været stor aktivitet både indenfor og udenfor 
stregerne – jeg ved, at særligt kunstgræsbanen stadig trækker 
tænder ud hos organisationen – det kommer jeg tilbage til. 
 
Det er en kæmpe fornøjelse af se og opleve aktiviteten på 
kunstgræsbanen og græsarealerne. Det er en kæmpe værdi for 
hele Risskov området. Det skal politikerne huske at være 
opmærksomme på, lige så vel som de skal være 
opmærksomme på at den store foreningsaktivitet kun lader sig 
gøre p.g.a. frivilliges indsats. Denne indsats har i en lang 
periode været sat på prøve. 
 
Håndbold  
En yderst velfungerende afdeling med enorm aktivitet for børn 
og unge i alle aldre. Bravo 
 
Badminton 



Situationen er ved at vende i forhold til medlemstal og 
økonomi – pay and play - keep up the good work. 
 
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 ;o) 
 
Gymnastik 

Rosinen i pølseenden – det er der en særlig grund til, og det er, 
at der i år er en særlig grund til at rose gymnastikafdelingen. 
Der ydes en kæmpe og dedikeret indsats på at vende den 
negative udvikling i afdelingen herunder med at få økonomien 
til at balancere – det fortjener I stor ros for. Årets fiduspokal 
går til jer. 
 
I forhold til rammerne for VRI er der i det forgangne år ikke 
sket så meget og så alligevel: 
 
Ny hjemmeside 

Vi har fået en bedre og mere up-todate hjemmeside. 
 
Cafeen 

Status pt. er at vi drifter den selv assisteret af ekstern hjælp 
ved arrangementer herunder af "Fedet". 
Vi har ikke opgivet at finde den rette ildsjæl, som kan få 
cafeen op i et højere gear. Det SKAL imidlertid være én, som 
forstår opgaven/miljøet. 
 
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. 



 
Ny informationsskærm ved Ndr Strandvej 

Vi har fået opstillet en pylon ved Ndr Strandvej, hvor vi kan 
kommunikere aktiviteterne i hallen til henholdsvis brugerne 
og potentielt nye brugere. 
 
 
Visionen for Bellevuehallerne/VRI lyder bl.a.: 

”Vi vil skabe de bedste rammer for alle brugere af 
Bellevuehallen ved, at anlægget altid fremstår rent, 
ryddeligt og imødekommende.  
 
Søren og holdet bag ham har øget fokus på 
rengøringsstandarden. Det synes jeg faktisk er lykkes, om end 
vi ikke er i mål endnu. Jeg vil gerne fortsat benytte lejligheden 
til at opfordre jer alle til at arbejde målrettet for at missionen 
lykkes, herunder om nødvendigt at arbejde for at ændre 
adfærden hos alle brugerne.  
 
Året i år har desværre igen været præget af ekstraordinært 
meget arbejde forbundet med kunstgræsbanen.  
 
Sidste år tilkendegav jeg følgende i min beretning: 
 
Nu er tidsplanen i forhold til nyt lys og støjskærm flyttet 
yderligere et år. Der var fra kommunens side gjort klar til at 
få støjskærmen etableret, men i forbindelse med tilbuds 
indhentelsen opstod der det problem, at alene én afgav bud. 
Nu venter et nyt udbud samt i øvrigt svar fra Natur og 
miljøklagenævnet på spørgsmålet om kunstgræsbanen 
krævede en VVM redegørelse. 
 
Når lys og støjudfordringerne er løst, er det vores håb, at 
forholdet til de få naboer, det drejer sig om, kan 
forbedres/normaliseres.  



 
Nu er støjmuren kommet op, og der er etableret nyt lys. Vi har 
imidlertid stadig problemer med naboerne. Særligt har vi en 
boldproblematik, som forekommer helt absurd og som 
forhåbentlig snart bliver løst. På den ene side vil naboerne 
ikke tilbagelevere de bolde, som de uretmæssigt har 
tilbageholdt, og på den anden side vil de ikke acceptere at vi 
opsætter et boldnet for at forhindre, at bolde ryger over i 
haverne. Forventningen er, at denne sidste problematik løses 
inden næste generalforsamling.. 
 
I VRI har året heldigvis også været præget af 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: 
 
Jannie og Søren (og Johnni) - Hovedbestyrelsen sætter meget 
stor pris på, at vi trygt kan overlade det fulde daglige ansvar til 
jer. 
 
Alle afdelingsformændene og kasserer Else Marie (og særligt 
stor tillykke med fødselsdagen i går), 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 


