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2016 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.

Vi er ved at have et ældre hal og klubhus. Derfor har ledelsen igen i år brugt en del
penge på at vedligeholde både klubhus og hal. Udgifterne til vores hal og klubhus
bliver ikke mindre de næste år. Og da vi samtidig gerne vil have klubhus og hal til at
hænge bedre sammen og generelt forbedre de fysiske rammer i foreningen, har vi i
ledelsen nedsat et byggeudvalg som ser på nogle tilbygninger og en bedre tilgang til
Vridsted IF. Vi har allerede kontakt til arkitekter og nu fået nogle ideer. Alt dette vil
der kommer mere om på nogle info møder i 2017. Det er vigtigt at understrege at der
ikke igangsættes tilbygninger uden generalforsamlingens samtygge.

2016 var også året hvor vores tøj sponsor gik konkurs. Derfor fik sponsor udvalget til
opgave at finde en ny og dette blev Nike, igennem Sportsmaster.

2016 var desværre også året hvor vi havde et par indbrud. Dette har gjort at vi nu ikke
længere har kontanter i klubhuset. Omkostningerne ved at tyve ødelægger en masse
på at lede efter kontanter er simpelthen for store til at vi vil have kontanter i
klubhuset. Al betaling til hverdage er derfor MobilePay. Kontanter kan bruges til
arrangementer hvis de der afholder arrangementet selv afleverer pengene i banken.

2016 er også året hvor vi har haft megen dialog med kommunen. Vi bliver skrået i
vores tilskud og pålagt flere omkostninger, bl.a. for vores p-plads. Disse udfordringer
arbejder vi videre med i 2017 og ser positivt fremad.

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. I den
forbindelse er der også sendt en spørgeskema undersøgelse ud til alle medlemmer.

Til sidst skal vi alle huske at alle dem vi møder til træning, i hallen eller til hygge på
fodbold banen, er frivillige. Ros de frivillige og værdsæt deres store frivillige arbejde.
Uden dem havde vi ikke et Vridsted IF.

