
Årsberetning for Viuf Medborgerforening 2015 
 
 
Der har gennemgående været god opbakning til arrangementerne i 2015, og foreningen har også forsøgt at 
informere så godt som muligt om de forskellige aktiviteter. Specielt Facebook er en af de bedre kilder til 
informationsspredning i en lille forening som vores, så vi håber at så mange som muligt burger det til at 
sprede det glade budskab. Vi bruger også flittigt LokalAvisen til at informere om foreningens arbejde. 
 
Frivillige hjælpere 
Som så mange andre små foreninger har vi også hårdt brug for frivillige hjælpere til små og store 
arbejdsopgaver Man behøver ikke være medlem af bestyrelsen for at gøre en forskel, så alle er velkomne til 
at melde sig på banen. I finder vores navne og numre på hjemmesiden. 
Vi vil gerne sende en stor tak til alle der har givet en hånd med i årets løb, ligesom vore sponsorer også skal 
have en stor tak for deres bidrag. 
 
 
Foreningen har 3 fokusområder:  Byen, Huset og Arrangementer 
 
 
BYEN 
 
Landsbyforum  
Viuf Medborgerforening er repræsenteret i KLF (Kolding Kommunes Landsbyforum), hvor vi generelt fik os 
gjort mere synlige i 2015. KLF er et forum bestående af 20 landsbyer i kommunen, hvorigennem vi kan søge 
om penge til projekter i byen. Medborgerforeningen søgte, og fik bevilget ca. 95.000 kr, til den første etape 
af Viuf Bypark. 
De første spadestik blev taget i forbindelse med udgravningen til en sø i den ene ende af sportspladsen. 
Den overskydende jord blev fordelt ud i området så det blev lidt kuperet, og venter nu på at der skal sås 
græs. Et projekt der også bliver spændende at følge i 2016, hvor vi allerede nu kan se at der bliver tilført 
midler, og der skal findes frivillige til at komme videre med projektet. 
 
Landsbyfællesskaber 
Et af de nyere kommunale tiltag er Landsbyfællesskaber, hvor flere byer skal samarbejde om at søge midler 
til gennemførelse af projekter. Noget vi nok kommer til at høre mere om i 2016. 
 
 
HUSET 
 
Der er ikke sket det store med Huset i det forløbne år. Vi har et igangværende projekt med at få færdiggjort 
klublokalet på første sal, men det har ligget stille på grund af manglende penge til finansiering af en trappe 
op til første sal. Vi har forsøgt at søge forskellige fonde, men indtil videre uden held. Så vi fortsætter vores 
fundraising i 2016 så vi kan komme videre med projektet. 
 
Udlejning 
Huset har i 2015 kun været udlejet cirka halvt så meget som året før. Hvad det skyldes vides ikke, men vi vil 
forsøge at gøre Huset mere synligt på nettet i det kommende år, og ad den vej gøre folk opmærksomme på 
at vi har et hus til deres næste fest. 
I køkkenet har der længe været et ønske om at få udskiftet opvaskemaskinen. En opgave vi startede med at 
kigge på i slutningen af 2015 og som resulterede i at vi lige har fået skiftet den gamle maskine ud med en 
nyere og bedre her i starten af 2016. 
 
 
 



ARRANGEMENTER 
 
Generalforsamling 
Året startede med en generalforsamling i marts hvor vi havde besøg af formand for Teknikudvalget i 
Kolding Kommune, Knud Erik Langhoff, som fortalte om kommunens visioner og prioriteringer indenfor vej- 
og parkområdet. 
Henrik Lindholm stoppede som formand, men fortsatte med at arbejde som foreningens repræsentant i 
Kommunernes Landsby Forum, og som aktiv i forbindelse med projekt sportsplads (Viuf Bypark). 
Der var flere bestyrelsesmedlemmer på valg, og som nye medlemmer blev Troels Larsen , Anita Baagøe og 
Elisa Theil valgt ind. Jens Lassen blev efterfølgende konstitueret som formand, Steen Keilstrup som 
næstformand og Tina Hedegaard Møller som kasserer. 
 
Sankt Hans bål 
Atter en gang samledes ung og gammel ude på marken bag Birketing søen. Stedet er ganske velegnet til bål, 
men måske lidt afsides i forhold til el og så videre. Det betød at vi ikke havde mikrofon og højttaler til 
fællessangen så den blev lidt flerstemmig. Som noget nyt valgte vi at alliere os med pølsevogn til at sørge 
for forplejningen på pladsen, og det fungerede rigtig fint. 
Det var som altid en stor succes at lave snobrød for de mindste allerede fra klokken 5 om eftermiddagen. 
 
Sommerfest 
Som altid startede sommerfesten op et par dage før hvor frivillige stillede telte op. Desværre var arbejdet 
lidt spildt da det i løbet af natten trak op til kraftigt blæsevejr, som bogstavelig talt væltede teltene igen. Så 
vi måtte i gang med redde telte næste dag. Vejret artede sig heldigvis rimeligt resten af weekenden.  
Der var børnedisco om fredagen, og rigtig god stemning i teltet lørdag aften med live musik. Der var 
havetraktor fræs om eftermiddagen, hvor der blev kørt på forhindringsbane. Der kunne godt have været 
flere deltagere, men derudover havde både deltagere og tilskuere en sjov oplevelse. 
 
Ølsmagning 
Der var fuldt hus til ølsmagning og atter en gang var det Torben Mathews der trakterede med diverse 
spændende øl fra hele verden, serveret med en blanding af stand-up comedy og dyb indsigt i humlens 
verden. Et arrangement vi påtænker at fortsætte med i uforandret form da vi ikke umiddelbart kan se 
nogen muligheder for at lave det anderledes. 
 
Banko 
Banko er som altid en god forlystelse for både ung og gammel. Vi har afholdt 4 gange banko i løbet af 
efterår/vintermånederne, og det føler vi er passende til at der også er god tilslutning hver gang. 
 
Damefrokost 
Det var så 3. år hvor der blev afholdt damefrokost. Deltagerantallet var på ca. 35, hvilket stadig ikke er nok 
til at give god økonomi i arrangementet. Men humøret var som sædvanlig meget højt blandt de 
fremmødte, såvel som bartenderne, så der er grobund for at der også kommer en damefrokost i 2016. 
De besøgende damer kommer næsten udelukkende fra Viuf, selvom vi forsøger at sprede budskabet til de 
omkringliggende byer. 
 
Halloween 
Et stille og roligt ”dagen derpå” arrangement efter damefrokosten. Mange børn og mange græskar i meget 
alternative og forskellige størrelser fra vores lokale leverandør på hovedgaden. Dejligt at det kan lade sig 
gøre. 
 
Juletræ 
Ungerne dukker op som sædvanligt.  Tallet var vistnok lige knap 65 styk i år, hvilket er flere end året før, og 
hvor kommer de alle fra?  Der var julemand, og der blev sunget, og der var stemning  -  hvor er det bare rart 
at se at der er en hel underskov af små børn i lille Viuf der gerne vil hen og møde julemanden. 
Og der var sodavand, slik og æbleskiver til alle børnene. 



 
 
FORENINGEN 
 
Medlemstegning 
Årets medlemstegning gik langtfra så godt som den skulle. Kun omkring en tredjedel af de sædvanlige 
medlemmer betalte kontingent, som jo er en frivillig sag. Og det tror jeg ikke skyldes modvilje mod 
foreningen, men at vi valgte at skrotte udsendelse af giro-indbetalingskort til fordel for at folk blot kunne 
betale med Mobilepay, etc., og det virkede bare ikke. Der er åbenbart noget psykologisk ved et girokort 
som får folk til at tro at de skal betale.  Og så ved vi også fra tidligere at der har været efterspurgt 
betalingsløsninger hvor man ikke skal huske at betale hvert år, men at det kan ske automatisk. Det er noget 
vi i bestyrelsen vil kigge ekstra meget på i forbindelse med kontingent 2016. 
 
Årets resultat 
Årets resultat ender desværre med et lille underskud, hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende, specielt i 
betragtning af at der helst skal være overskud til nyanskaffelser, vedligeholdelse og nye tiltag. Men med en 
forringet udlejning af Huset, en lavere medlemstegning,  og med en række arrangementer der hver især 
ikke har genereret nogen større overskud, ja så er der ikke andet at gøre end kigge fremad og forsøge at 
blive bedre på alle områder i det kommende år. 
 
Medborgerforeningen 
Viuf Medborgerforening vil fortsat arbejde for sognets interesser og medvirke til udvikling af 
lokalsamfundet. Viuf skal fortsat være et attraktivt sted at bo, hvis skal fastholde dem, der allerede bor her 
og tiltrække nye medborgere. 
Vi er til for jer og I er altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål, ideer og andet.  
 
 
 
 
Viuf den 15. marts 2016 
 
 
 
 
 
Jens Lassen 
Formand 
 


