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Viby IF Basketball – generalforsamling 17. juni 2019 
Formandens beretning sæson 2018/19 
 

Morten H. Jespersen, 16. juni 2019 
 
Beretning 2018/2019 
For godt et år siden fejrede klubben 50 års jubilæum, så man kan sige, at denne sæson har været 
første skridt på vej mod de 100 år. Der er mange ting, vi stadig gerne vil opnå, og hvis vi kan få 
folkene til at gøre indsatsen, tror jeg også på, at der ligger mange nye højdepunkter i klubbens 
historie og venter forude. 
 
I forbindelse med 50 års jubilæet afsluttede vi vores 5-års plan 2.0. Denne sæson har været det 
første år i den 3. 5-års pla, vi arbejder efter, mens jeg har været formand. Beretningen vil tage nogle 
af elementerne fra 5-års plan 3.0 op. 
 
 
Senior herrer 
Et af vores mål handler om vores senior herrrehold. Det lyder bl.a. Hold i 1. div og 2. div. 2. div. 
positionerer sig som et robust og attraktivt tilbud på dette niveau. 1. div bruger de første sæsoner 
på at blive blandt de bedste i 1. div. vest. I denne periode afklares ambition om liga… 
 
Klubbens seriehold fastholdes, så der kan tilbydes seniorbasket på mange niveauer. Dette vil være 
med til at fastholde ungdomsspillere fra alle niveauer. 
 
Vi har nu spillet vores første sæson i 1. division herrer. Strukturen er lavet om, så der nu spilles 
grundspil i både øst og vest mod tidligere en landsdækkende række. Vi var spændte på, om vores 
unge nyoprykkede hold kunne stå distancen. Det kunne de! Holdet vandt samtlige kampe i 
grundspillet, flere af dem endda særdeles suverænt. I slutspillet mod sjællandske hold vandt vi én 
og tabte én kamp og var ret tæt på at komme i 1. divisionsfinalen.  
 
En ny pokalturnering har også set dagens lys. Den turnering tog vi os af ved at vinde en meget 
underholdende divisionspokalfinale i et rigtig godt arrangement i Vibyhallen. Det gav en kamp mod 
Stevnsgade fra ligaen i den ”rigtige” pokalturnering. En kamp, hvor vi fik at mærke, hvor langt der 
op til ligaen rent sportsligt. Et stykke, men ikke så langt endda.  
 
Større er gabet på det organisatoriske og økonomiske plan. Det kræver en del flere penge at spille 
liga og her er der brug for folk til at hjælpe med at skaffe pengene. Der er også brug for folk til at 
køre alt det ved siden af og under kampene. Så hvis drømmen om ligabold i Viby skal leve videre, 
skal der nogle flere mennesker med til at få drømmen til at gå i opfyldelse. Men så er vi også klar.  
 
Vores 2. divisionshold har desværre ikke kørt så godt denne sæson, må vi blankt erkende. Det 
skyldes flere ting, bl.a. at en del af de spillere, vi havde tiltænkt på holdet enten stoppede med at 
spille eller skiftede klub. Vi håber at kunne etablere et hold igen til næste sæson med mere succes. 
 
Det er gået rigtig fint for vores Serie 1 herrer, der har haft en god tilslutning. Vores nyskabelse  - 
U22 herrer – har været et særdeles godt tiltag. Det har været med til at fastholde nogle af de unge, 
det har lokket nogle tilbage i hallen, der egentlig var stoppet og det har gjort det synligt for de unge, 
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der måske lige tager springet til 1. division i ét hug, at der er andet at komme efter i Viby 
Basketball, når man rykker op som senior. Stor ros til det hold!  
 
Senior damer  
Der bibeholdes et hold, både på divisionsniveau (helst i 1. division) og ligeledes et hold på 
breddeniveau. I 5-års perioden skal holdet kunne optage klubbens gruppe af piger årgang 01-02, 
suppleret med spillere eksternt.  
 
Vi har haft hold i både 2. division og serie 1 i sæsonen, dvs. noget for alle niveauer, som er det store 
mål. Det koncept bliver fastholdt i næste sæson, hvor der måske igen bliver 1. division for damer i 
Vest. Og der begynder at tegne sig et billede af noget langsigtet på damesiden, idet der ikke er lang 
tid til at vores unge piger skal til at spille damebasket. 
 
Og så skal vores damer roses for deres store bidrag til klublivet. De har været fast inventar på 
officialsiden til herrernes 1. divisionskampe, de har været flittige til at møde op til arbejdsaktiviteter 
og sidst men ikke mindst har de sørget for, at der er nogle seniorfester i klubben. Tak for det damer 
– det sætter vi pris på!  
 
 
Ungdom (U13-U19, høj kurv) 
I ungdomsårgangene - på høj kurv – er målet for holdene i disse år først og fremmest rekruttering 
og fastholdelse. Skulle de vinde nogle medaljer og pokaler til stævner tager vi også det med. Og det 
er heldigvis også sket i denne sæson. F.eks. har U13 drenge vundet guld i grand prix rækken. 
 
Heldigvis har vi en stabil trænerstab i disse årgange, der er med til at sikre stabilitet sæson efter 
sæson.  
 
Det går nemmest med at etablere hold på drengesiden. Ikke noget nyt i dansk basketball. Især på 
U13 drenge har vi været rigtig mange denne sæson, men også U15, U17 og U19 drenge har været 
godt med. Det ser lyst ud. 
 
Vi har haft et par U13 piger og et alliancehold med Åbyhøj på U17 piger. I næste sæson ser det ud 
til, at vi kan få både et ”rigtigt” U13 pigehold og et nyt U15 pigehold. Og det vil være rigtig flot for 
pigebasket i Vestdanmark. 
 
 
Minibasketball (U7, U9, U11 – lav kurv) 
Med de nye årgangsinddelinger, er det nu U7, U9 og U11 vi betragter som minibasketball, nemlig 
der hvor man spiller på lav kurv.  
 
Jeg gentager lige mig selv fra sidste års beretning:  
 
”Det er et super vigtigt område for os, at skabe fremgang på minibasket. En stor masse på de mindre 
årgange er det vigtigste redskab både for at skabe bredde på alle årgange, men også for at udvikle 
spillere, der engang kan gå ind på vores øverste divisionshold.  
 
Vi gør en stor indsats på området. Intet kommer af sig selv og der skal enormt meget arbejde til for 
at se resultater på medlemsfremgang.” 
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I sidste sæson fik vi ikke mindre end 2 fondsansøgninger igennem på hver 50.000 kr. Den ene er 
udbetalt, men desværre har vi ikke haft de fornødne ressourcer til at gennemføre aktiviteterne, der 
var tilknyttet den anden bevilling. Af forskellige årsager fik vi ikke tilknyttet en minikoordinator 
denne sæson og fik derfor gennemført den målrettede indsats overfor skoler, SFO’er 
BørneBasketFonden mm. Vi har søgt om at få overført bevillingen til næste sæson, så vi håber, at vi 
kan komme stærkt tilbage. 
 
 
Økonomi, sponsorater, fonde og arbejdsindtægter 
Vi kommer desværre ud med et underskud i denne sæson, som kassereren vil berette om senere. 
Egenkapitalen er negativ og det holder ikke i det lange løb. Den kommende bestyrelse bør have det 
som topprioritet at kigge på nye indtægtsmuligheder og steder man kan spare. Klubben har en årlig 
omsætning på lige under en halv mio. kr. og det er min vurdering, at vi skal tilstræbe en positiv 
egenkapital på 25-50.000 kr. 
 
Vi skal til til at bruge en støre andel af vores ressourcer på at søge fonde og sponsorater og vi er 
nødt til at appellere til medlemmerne, at vi skal og arbejde lidt mere alle sammen. 
 
 
Medlemmer 
Vi havde en milepæl om at nå 200 medlemmer i 2018. Det officielle tal blev opgjort til 208. Næste 
milepæl er i 2020, hvor 250 medlemmer er målet. Får vi gang i minibasketaktiviteterne er det et 
realistisk mål. 
 
 
Tak for denne sæson 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, trænergruppen og alle andre, der har været med til at gøre en 
indsats i klubben gennem sæsonen. 
 
Vi har leveret 1.480 træningstimer og gennemført 167 kampe. Det er da meget godt!  
 
 


