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Formandens beretning:
Året, der er gået, er mit andet år som formand. Det er endnu ikke lykkes at finde en ny næstformand. Det er beklageligt, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne
til at fremkomme med forslag til egnede kandidater. Jeg nægter at ville kigge indad og tro at
det skyldes min tilstedeværelse som formand, at det ikke er muligt at finde en næstformand
– bemærk der er end ikke stillet krav om at vedkommende skal være egnet.
Der har i året, som er gået, været en del opgaver at tage sig af, herunder i særdeleshed i
Bellevuehallens regi. Alle disse opgaver lader sig kun løse, hvis vi er mange, som kan løfte i
flok, så kom nu ud af busken og tilbyd jeres kandidatur.
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 den samme flok tapre soldater hver gang – det er jeg sikker på, at bestyrelserne i
afdelingerne vil give mig ret i.
I forhold til rammerne for VRI er der i det forgangne år også sket en del:
For det første har vi ændret strukturen på stedet i forhold til cafeen, som igennem en menneskealder har været forpagtet ud - med blandet succes. Nu driftes cafeen af Bellevue, med
John Rasmussen som ansat daglig leder. John kendte klubben i forvejen og vidste, hvad
han gik ind til og John er kommet rigtig godt i gang og løbende bygges der flere sten på det
gode fundament, som er skabt, således udbud af varer og arrangementer udbygges. Cafeen
skal gerne være det naturlige omdrejningspunkt for aktiviteterne i hallerne, på fodboldbanerne og nærmiljøet i øvrigt. Jeg er helt sikker på, at det også er, hvad VRIs medlemmer ønsker, men det bliver det kun, hvis I som medlemmer og brugere tager cafeen til jer, og bruger og markedsfører den. Betragt cafeen, hallerne og anlægget i øvrigt som jeres eget og
vis et tilsvarende ansvar for brugen heraf.
Sluttelig har også året i år desværre været præget af ekstraordinært meget arbejde forbundet med kunstgræsbanen. Da vi i sin tid fik banen bevilget, var vi alle både stolte over og
glade for, at netop vi fik mulighed for at kunne tilbyde den ekstra facilitet til VRI´s medlemmer. Det er vi stadigvæk, men I skal vide, at der i forhold til korrespondance med naboer,
kommune m.m. trækkes nogle alvorligt store veksler på både fodboldbestyrelsen og jeg. Der
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bruges RIGTIG mange arbejdstimer på projektet, som jeg i mit stille sind håber bliver påskønnet.
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..
Som I formentlig har kunnet læse i dagspressen, er der p.t. en forhåbentlig alene midlertidig
udfordring i forhold til brugen af banen. Kommunen har givet os et påbud om ikke – efter d.
26/9 - at måtte bruge banen efter kl. 20 i hverdage og kl. 18 i weekenden. Dette påbud er
påklaget og ligger lige nu hos Natur og Miljø Klagenævnet til afgørelse herunder i forhold til
evt. opsættende virkning.
Når lys og støjudfordringerne er løst, er det vores håb, at forholdet til naboerne igen kan
normaliseres. Der er ikke nogen tvivl om, at henholdsvis etableringen og de første 2 års brug
har slidt overordentlig meget både på naboskabet og internt i vores lille organisation, men vi
satser på at tiden vil læge om ikke alle så de fleste sår.
Jeg vil gerne henstille til, om vi fra vores side gør alt, hvad vi kan, for at udvise respekt for
naboerne og i vores brug af anlægget udviser størst muligt hensyn, herunder helt konkret
ved dels ikke selv at opholde os unødigt langs hegnet mod naboerne dels at opfordre andre
brugere til det samme – i hvert fald indtil muren måtte være en realitet.
I VRI har året heldigvis også været præget, at det, som er VRI´s hovedformål, nemlig sport
og aktivitet for os alle i nærområdet. Året har igen i år været præget at stor aktivitet og flotte
sportslige resultater i alle afdelinger. Det er som altid en kæmpe fornøjelse at opleve energien i VRI og på Bellevue alle ugens 7 dage.
Sidste år besluttede vi en ny vision for Bellevuehallerne/VRI der lød:
”Vi vil skabe de bedste rammer for alle brugere af Bellevuehallen ved, at anlægget altid fremstår rent, ryddeligt og imødekommende.
Gennem investeringer vil vi sikre, at Bellevuehallen fremadrettet fremstår både vedligeholdt og som ét af Aarhus´s mest moderne anlæg”.
Igennem trivsel og motivation hos den enkelte, vil vi skabe et arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere”.
Med udgangspunkt i denne vision ændrede vi organisation, hvorefter Søren Schjødt blev ansat som administrativ leder, mens Jannie Aagaard blev ansat som sekretær. Johnnie Hansen fortsatte som vicevært/rengøring, og vi tog afsked med den tidligere halinspektør, Find,
den tidligere vicevært, Ole, sekretær, Vibeke samt i øvrigt stort set samtidig den daværende
forpagter, Michael Smil.
Det var faktisk en meget stor organisationsændring på en gang.
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Søren og det nye hold bag ham har i det forløbne år dels lavet et nyt bookingsystem, dels
udarbejdet vedligeholdelses‐ og investeringsplaner samt 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.
Til slut:
Hjertelig velkommen til:
Jannie - vi er rigtig glade for at have fået dig ”med ombord.”
John – dejligt, at der er kommet ro på driften og at vi trygt kan overlade til dig at tage dig af
hjertet i klubben. Det bliver stort, det er jeg ikke i tvivl om.
Stor tak til:
Søren for samarbejdet. Jeg er enormt glad for, at du har indvilget i at påtage dig hvervet
som daglig leder og du har aflastet mig for en masse dagligdags udfordringer, hvilket har
været helt nødvendigt – særligt i perioden med det meget ekstraarbejde vedrørende kunstgræsbanen.
Alle afdelingsformændene og 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
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