Formand, Jens Schrøder´s beretning til generalforsamlingen
for Vridsted IF
21. marts 2018
2017 har været et travlt år i Vridsted IF. Og uden den store frivillige
indsats som alle vores trænere, hjælpetræner, udvalgsmedlemmer og
kagebagekoner har gjort ville der ikke været et VIF. Så fra ledelsen skal
der lyde et stort TAK, til alle frivillige.

Som sagt på sidste generalforsamling så har vi et ældre klubhus samt hal.
Også i 2017 har vi prioriteret forbedringer i hallen i form af tiltrængte
tagrender, døre i skoleomklædning mm.
Omkring ombygning af klubhus, motionscenter og sammenhæng mellem
hal og klubhus, har byggeudvalget har haft travlt med at snakke med
arkitekter samt kommunen omkring vores ideer.
Resultatet blev offentliggjort på vores åben by arrangement den 13. august
hvor der var en masse folk inde forbi klubhuset hvor vi havde sat skitserne
frem. Mange roste os for vores ideer samt kom med gode spørgsmål.
Planer med at få gang i byggeriet forsætter i den nye ledelses gruppe i
2018. Lars Bavshøj vil lidt senere i aften fortælle mere om byggeplanerne.
I 2017 havde vi igen et par indbrud i klubhuset og hallen. Ikke meget er
bleven stjålet men skaderne har været dyre for os. Som annonceret på
Facebook flere gange vil vi bede jer alle om hjælp til at holde øje hvis i ser
nogle mistænkelige personer i og omkring klubhuset og hallen, og hjælpe
med til at der aldrig ligger kontanter i kiosken.

Vi har endelige i 2017 fået lavet vores indkørsel breder, så der nu er plads
til at man både kan kører ind samtidig med at en kører ud. I 2018 skulle vi
gerne få vores planer med mere lys samt ”fortov” over til skolen lavet.

Men lige som Rom ikke blev bygget på en dag er vores aftaler med
kommunen heller ikke endelige før de er ved os.

Alle udvalg er presset med at finde træner og frivillige til at træde til. Så en
opfordring fra ledelsen til alle er at se om I kender nogen der har en lille
træner i sig eller har lyst til at give en hånd med for at få idrætten til at
blomstre i Vridsted.
Selv om der altid mangler frivillige, skal vi huske hinanden på at der årligt
er ca. 100 frivillige omkring foreningen, så selv om vi altid mangler folk
skal vi huske at glædes ved alt det der alligevel sker. De frivillige vi har
gør et stort og flot stykke arbejde. Uden dem havde vi ikke et Vridsted IF

