Formandens beretning VUIF 2022
Denne beretning bærer præg af, at sidste år heller ikke var helt almindeligt. Generalforsamlingen blev
udskudt mere end 3 måneder på grund af corona, og i VUIF har vi ovenikøbet haft en ekstraordinær
generalforsamling for blot 3 måneder siden. Det sidste skyldtes nogle teknikaliteter omkring den nyvalgte
kasserer, som vi har fået løst ved en win-win-situation. Den tidligere kasserer, Anne Mette, beholder vi i
bestyrelsen, og samtidig har vi fået en ny, kompetent kasserer i Allan.
I dag kan vi heldigvis igen holde en generalforsamling, som vi gerne vil i VUIF: med debat, pizza og hygge.
Normaliteten er ved at vende tilbage - også i VUIF, men vi kan heller ikke se bort fra, at vi som alle andre er
mærket af de mange aflysninger og at mange selvfølgeligheder og traditioner har været skudt til hjørne.
Sommertræf måtte vi for andet år i træk aflyse, da restriktioner og usikkerhed gjorde, at vi som mange
arrangører af sommerfester og festivaler blev nødt til at kaste håndklædet i ringen. Vi søgte og fik
kompensation af corona-hjælpepakkerne, men spørgsmålet er nu, om Sommertræf er en selvfølgelig
tradition i Velling og VUIF, som vi igen kan få rejst eller om det er noget, som coronaen har været med til af
aflive. Vi håber selvfølgelig stadig, at der er opbakning til Sommertræf, som vi ser som et værdifuldt
arrangement for VUIF´s medlemmer og Velling. Men det kræver opbakning fra flere og andre end
Tordenskjolds soldater. Der er møde om Sommertræf umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor vi håber
på god opbakning. Sommertræf behøver i øvrigt ikke at have samme form eller indhold som for to år siden.
Det er oplagt med nytænkning af sommertræfkonceptet efter den ufrivillige pause.
Det lykkedes igen af udgive Årsskrift for Velling, som fire ihærdige annoncesælgere, 150 annoncører og
Anette Kirk i samarbejde med bestyrelsen fik skabt til gavn for hele sognet og VUIF´s økonomi. Der skal lyde
en stor tak til Henning, Bent, Boi og Christian for jeres annoncejagt. Og selvfølgelig Anette.
Vores sponsoraftale med Vestjysk Bank blev forlænget og er nu to-årig. Vi er glade for sponsoratet og det
gode samarbejde.
Bestyrelsen besluttede efter flere forespørgsler fra medlemmerne at sætte gang i en ny træningsdragt til
VUIF´s medlemmer. Det blev en model Hummel med meget få reklamer, da vi i bestyrelsen gerne ville have
en enkel og neutral dragt. Medlemmerne har kunnet bestille træningsdragten, og samtidig besluttede
bestyrelsen, at alle trænere skulle have en træningsdragt. Det er selvfølgelig dyrt, men når man tænker på
de mange trænere, instruktører og hjælpeinstruktørers indsats, er det slet ikke for meget.
VUIF er kommet helskindet gennem coronanedlukningen. Medlemstallet har holdt sig på nogenlunde
samme niveau, og det skyldes naturligvis foreningens fantastiske trænere. Uden dem og deres dedikerede
engagement - ingen idrætsforening. Vores tre afdelinger: Gymnastik, fodbold og anden idræt har det alle
godt, men mere om det i de enkelte formænds beretninger. Det er dog ingen hemmelighed, at
gymnastikken har brug for øget opmærksomhed, da især drengene er svære at få op måtterne og
trampolinerne. En medvirkende årsag er nok også, at gymnastikken fylder mindre på friskolen, end den har
gjort. Det påvirker selvfølgelig fødekæden.
Velling Ungdoms- og idrætsforening er stadig en enestående, lokal forening med en særlig energi og nogle
værdier, hvor der er plads til alle i fællesskabet, men også plads til kysse stjernerne eller loftet i Multisalen
efter et enestående spring. Sådan et kunne medlemmerne i øvrigt smage på, da vi i VUIF havde arrangeret
besøg og foredrag af den tidligere Velling-dreng og VUIF-medlem, Niels Hamborg Pedersen, der tryllebandt
de over 70 tilhørere med sit foredrag om at være med på Verdensholdet. Der var både noget for de store

og små ører, som her fik en smag på, hvad gymnastik, ihærdighed og vilje også kan føre til. Niels fik et
forsinket legat på 5000 kr. fra VUIF´s Sportsfond for sin deltagelse på Verdensholdet.
Klubhuset, hvor vi sidder nu, har på tidligere generalforsamlinger været til diskussion. I bestyrelsen har vi
også i sidste periode diskuteret, hvordan vi kunne gøre det mere brugervenligt, så både unge og ældre kan
få mere glæde af det. Når Seniorholdet i fodbold gerne vil hygge sig, foregår det på en skammel i kælderen,
men det er da her, de skal samles. Efter flere forsøg har vi i bestyrelsen opgivet at indrette klubhuset
anderledes lige nu. Til gengæld har vi gået med store tanker om, at det kunne være spændende med et
klubhus i det store lokale oven på Multisalen. Det er selvfølgelig en lidt vild idé, men på den anden side, så
skal vi genforhandle aftalen med Velling Friskole om klubhuset og SFO´en inden udgangen af 2024. For der
udløber den 10-årige brugsaftale for Satellitten her i klubhuset. Noget kommer der i hvert fald til at ske. Det
er noget, vi skal tage fat på i næste bestyrelsesperiode.
Sammen med Velling Friskole har vi lavet en samarbejdsaftale, der udstikker nogle retningslinjer for
samarbejdet omkring Multisalen. Det er formelt friskolen, der ejer den, men det er godt at få de gode
tanker og hensigten med byggeriet skrevet ned, når bestyrelser og ledere løbende bliver skiftet ud. I aftalen
står der, at repræsentanter for Velling Friskole skal mødes med repræsentanter for VUIF én gang årligt for
at evaluere samarbejdet. Det er en god ordning.
I VUIF har vi en solid økonomi, og det skaber basis for, at vi kan lave noget spændende. Pengene skal ikke
bare stå og trække minusrenter - de skal skabe glæde for medlemmerne. Det kan være, at vi skal prøve nye
sportsgrene, anlæg eller måske udbygge det, vi har. Gode idéer modtages gerne.
Det går godt i VUIF, men vi er også udfordret af at skaffe frivillige ledere og bestyrelsesmedlemmer. Ved
generalforsamling forlader 3 erfarne medlemmer af gymnastikudvalget deres poster, men heldigvis
fortsætter de garvede gymnastikfolk Maria, Mitzie og Peter som trænere - noget som de i øvrigt hele tiden
har været. Tak til Peter Lindegaard for også at have taget formandstjansen i den sidste periode.
Jeg vil også sige tak til VUIF´s bestyrelse for engagement og et fantastik godt samarbejde. Anne Mette fik
gjort kassereropgaven mere overkommelig for en forening af vores størrelse ved at etablere en ordning
med såkaldte kontorhænder fra DGI, hvor en medarbejder nu laver bogføring og lignende for VUIF. Det
viser også, hvor meget de tidligere kasserer og senest Hans Lauridsen har knoklet med bilag, regnskab og
meget mere. Anne Mette har været skarp til at rydde op i opgaverne, og Allan sagde heldigvis ja til at
overtage posten, da Anne Mette af tekniske årsager ikke kunne fortsætte. Allan har også fokus på andet
end lige tallene, og det er bestemt positivt.
Rasmus er en ihærdig næstformand, der bl.a. har taget initiativ til, at et stort hold fra VUIF og Velling igen
skal med på landsstævnet i Svendborg til sommer. Desværre er Rasmus rolle i bestyrelsen på standby i
øjeblikket, da han har kæmpet med stress. Han fortsætter dog som næstformand, og vi ser frem til, at han
kommer tilbage. Jesper lægger en kæmpe indsats i fodboldudvalget, hvor han bl.a. også har sørget for en
rigtig vestjysk belysnings-løsning, så hele træningsbanen - og ikke kun det halve - kan bades i lys. Katrine
gør også en stor og smittende indsats med anden idræt, hvor hun sørger for den helt rigtige Velling-ånd, og
at alle trives. Gymnastikudvalget er som nævnt ramt af mande- og kvindefald og tæller pt kun Hans
Pedersen, hvis ikke der kommer nye hoveder til. Heldigvis ser det ud til at flere nye medlemmer står på
spring, så vores store gymnastikafdeling kan fortsætte i den gode stil.
Det var formandens beretning, som alligevel ikke blev kortere, end den plejer at være. 138 år har VUIF
skabt glæde og fællesskab i Velling og omegn - og det skal da bare fortsætte, så VUIF forever.
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