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Formandens beretning:
Året, der er gået, er mit tredje år som formand.
Umiddelbart har jeg nu opgivet at finde en ny næstformand. Dette uanset, at der ikke er krav
til vedkommende om at denne skal være egnet og uanset at der nu er tegnet en
bestyrelsesansvarsforsikring...
Efter ansættelsen af Søren og Jannie på kontoret, er der heller ikke så stort behov for flere
kræfter i hovedbestyrelsen.
Til gengæld er der brug for flere og meget gerne nye kræfter på alle niveauer i alle
afdelinger.
Grundlæggende skal alle VRI´s medlemmer – og deres forældre - huske på, at det hele kun
lader sig gøre og bliver en succes ved fælles frivillig hjælp, og den fælles hjælp behøver ikke
komme fra de samme personer hver gang.
I årets løb er medlemstallet desværre faldet i flere afdelinger. Færre medlemmer har
betydning for økonomien, herunder kontingent og tilbud til medlemmerne, så også en
opfordring til at hverve nye medlemmer.
I afdelingerne gøres i forvejen mange tiltag både i forhold til at få flere nye medlemmer og til
at skabe nye tiltag, og aktivitetsniveauet er ikke for nedadgående, men særligt
gymnastikafdelingen rammes hårdt af aktiviteterne i fitnesscentrene omkring os – i
gymnastikafdelingen kan man imidlertid tilbyde noget andet, herunder et andet miljø og det
skal de potentielle brugere gøres opmærksom på.
I forhold til rammerne for VRI er der i det forgangne år ikke sket så meget som sidste år og
så alligevel.
For det første har vi igen ændret strukturen på stedet i forhold til cafeen, som nu igen er
forpagtet ud. Nu driftes cafeen af Restaurant Fedet. Fordelen ved denne forpagtning er, at
forpagteren ikke er afhængig af omsætningen og indtjeningen alene i VRI. Det tror vi er en
fordel, og vi håber og tror på at samarbejdet med Fedet kan komme brugerne/VRI tilgode. Al
begyndelse er imidlertid svær så ris og ros i forhold til samarbejdet både i relation til
åbningstider, valgmuligheder, service og andet er fortsat mere end velkomment – det er jeg
sikker på, at Fedet også vil sætte pris på.
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.
Visionen for Bellevuehallerne/VRI lyder bl.a.:
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”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 os brugere.
Året i år har desværre igen været præget af ekstraordinært meget arbejde forbundet med
kunstgræsbanen.
Sidste år tilkendegav jeg følgende i min beretning:
Status lige nu er, at der formentlig i januar/februar vil blive opsat en støjmur over imod
naboerne til Themsvej, ligesom der formentlig i løbet af foråret/sommeren vil blive opsat nyt
lys på banen i form af 8 ny master med bedre belysning på banen og mindre generende lys
for naboerne til følge.
Sidste år tilkendegav jeg, at det var vores håb/forventning, at der inden nytår forventedes
etableret en støjskærm over imod naboerne. Det har ikke ændret sig, men er blot flyttet et
år..
Nu er det 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 en
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.
Særligt har vi en boldproblematik, som forekommer helt absurd og som forhåbentlig snart
bliver løst.
I VRI har året heldigvis også været præget, at 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 - vi er stadig rigtig glade for at have fået dig ”med ombord.”
Søren for samarbejdet. Jeg sætter meget stor pris på at jeg trygt kan overlade det fulde
daglige ansvar til dig.
Alle afdelingsformændene og kasserer Else Marie samt revisorerne for et godt og
konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. I gør alle en kæmpeindsats i de respektive afdelinger
og er hele forudsætningen for, at vi har det miljø i klubben som vi har.
VRI længe leve
Hovedformand Jesper Ørskov Nielsen

