
 

        Viby den 17. marts 2022  

  

 

 

Referat for generalforsamling afholdt den 14. marts 2022 i 

klublokale for Viby Idrætsforening. 

 

Bilag: 

Bilag 1 - Formandens årsberetning 

Bilag 2 - Årsrapport 2021 - Viby City Forening  

Deltagere fra bestyrelsen: 

Formand Hans Eiler 

Næstformand Inga Skjærris 

Sekretær Michael Bruhn Rasmussen 

Kasserer Betina Sørensen 

Deltagende borgere og medlemmer: 

Marianne Vosgerau 

Wickie Lund Frederiksen 

Niels Heiberg 

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet og fremførte, at generalforsamlingen ville blive afholdt 

efter den fremsendte agenda. 

1. Valg af dirigent  

Næstformand Inga Skjærris blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.  

2. Beretning for det forløbne år  

Beretningen blev delt ud til deltagerne og læst op.  



Beretningen, som er vedhæftet som bilag 1, blev godkendt. 

3. Fremlæggelsen af årsrapport  

Kasserer Betina Sørensen gennemgik årsberetningen (vedhæftet som bilag 2) og konstaterede at der var plus 

på bundlinjen.  

Der er et par udeståender, som der følges op på. Det drejer sig ikke om store beløb. Egenkapitalen er steget en 

anelse. Det medfører, at indtægter stort set svarer til udgifter.  

Det var ikke bemærkninger til regnskabet. Som derefter blev godkendt. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg var Inga Skjærris--- Villig til genvalg   

På valg var Michal Bruhn Rasmussen---- villig til genvalg.  

På valg var Betina Sørensen----- villig til genvalg  

Alle tre medlemmer blev genvalgt.  

Marianne Vosgerau (tidligere fungerende formand) ønsker igen at indgå i bestyrelsen. 

Marianne Vosgerau blev valgt til at indgå i bestyrelsen. 

5 Valg af suppleanter  

Niels Heiberg blev valgt som suppleant.  

6 Valg af interne revisorer  

Vestergaard genopstiller og blev valgt som intern revisor.  

7 Eventuelt 

Arbejdsgrupper blev drøftet og vigtigheden af at der er borgere, som stiller op til det.  

Der er pt. omkring fem, som har meldt sig, og det er for lidt. Der vil derfor blive indkaldt til et nyt møde vedr. 

arbejdsgrupper, som planlægges afholdt i Bygma den 25. april 2022. Der vil blive indkaldt via sociale medier og 

hjemmesiden.    

Der gøres stadig tiltag for at få et bedre samarbejde med kulturhuset. Der er hidtil ikke lykkedes at få etableret 

et samarbejde, hvor der samarbejdes om arrangementer i Kulturhuset med Viby City Forening. Det er 

bestyrelsens holdning, at et godt samarbejde vil fremme kulturlivet i Viby, og at der er mulighed for at profilere 

både City Forening og Kulturcenteret bedre ved et tæt samarbejde ved arrangementer.   

Der vil fredag den 18 marts blive afholdt møde med en projektleder for By Kultur Miljø fra Roskilde Kommune 

vedr. tiltag i Viby. Her planlægges kulturhuset og samarbejdet drøftet.  

  



Bilag 1, formanden beretning. 

 

FORMANDENS ÅRSBERETNING 

Viby Cityforening 

 

Den nye bestyrelse er kommet godt i gang med sit arbejde. Da vi begyndte vores arbejde, havde vi som 

mål at gøre Cityforeningen mere borgervenlig. Det er allerede lykkedes. 

 

Ekstra ordinær Generalforsamling:  

 

Den 2.november 2021 havde vi ekstra ordinær Generalforsamling, hvor vores nye formand, Hans Eiler 

Hammer ønskede alle velkommen til mødet og takkede for fremmødet som dog kunne været bedre. 

 

Vi i bestyrelsen ønskede at ændre vedtægterne således at foreningen kunne rumme andre end de 

erhvervsdrivende, med det formål at kunne nedsættes borgergrupper som kunne hjælpe med til at løse 

opgaver i forbindelse med de events som byen ønsker. Derfor skulle der fremlægges og godkende de 

nye vedtægter for Viby City forening.  

 

Vi i bestyrelsen er derfor meget taknemmeligt for, at de ændringer vi har arbejdet med, blev godkendt.  

 

Den vigtigste ændring i vedtægterne er at Viby Cityforening nu er en forening for både borgere og 

erhvervsliv i Viby Sjælland, og at du som enkeltperson kan optages som medlem af foreningen. Det 

samme kan husstande med adresse i Viby Sjælland og omegn med postnummer 4130 samt 

virksomheder som har tilknytning til erhvervslivet i Viby Sj. 

 

Så vores budskab er klart:  Meld dig ind i Viby Cityforening og gør en forskel! 
 

Indkaldelse af frivillige til arbejdsgrupper  

 

Et andet mål den nye bestyrelse har arbejdet for, er at få frivillige til at gå ind i ulige arbejdsgrupper 

som Cityforeningen har. For vi mangler hænder for at udføre alle de vigtige opgaver som vi har! 

 

Alligevel er vi glade for at vi i 2021/2022 har arrangeret både Høstfest, Juletræ fest og vælgermøde 

(sammen med idrætsforeningen). Det har kostet både tid og kræfter. Men vi ville ikke været det 

foruden. Derfor ønske vi at fortsætte vores gode arbejde og vi har allerede fastlagt Høstfesten for 2022 

til lørdag den 27.august 2022.  

 

Nye medlemmer 



Siden vi åbnede op for borgermedlemsskab, har vi allerede ønsket flere borgere velkomne som nye 

medlemmer af Viby Cityforening. Vi er glade for at private borgere støtter op om vores arbejde med sit 

medlemskab. 

Alle medlemskab er vigtige for os. Derfor vil bestyrelsen i det videre forløb prioritere at få nye 

medlemmer, både fra erhvervslivet og ikke mindst borgere.  

Fremtidsvisioner 

Vi i Viby Cityforening ser vigtigheden af at have en forening som er talerøret til Roskilde kommunes 

forvaltning. De er vigtige samtalepartnere og ikke mindst økonomiske partnere. Vi kan med glæde 

konstatere at vi har fået 35.000 kr. fra ”Globaliseringspuljen til udsmykning af Viby”. Nogle af 

pengene er brugt til at forny udstyr til juletræer m.m.  

 

 

 

På vegne af Viby Cityforenings bestyrelse 

 

Formand  

Hans Eiler Hammer 
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