
 
 

Årsberetning for Viuf Medborgerforening 2016 
 
Generelt 
Der har generelt været god opbakning til foreningens aktiviteter i det forgangne år. 
Vi forsøger at informere så mange som muligt via hjemmeside, Facebook, LokalAvisen, 
husstandsomdelinger og plakater. 
Vi kan kun opfordre alle til aktivt at holde sig orienteret via Facebook Medborgerforening og Almind/Viuf-
gruppen. 
 
 
Foreningen har 3 fokusområder:   Kommunalt, Huset og Foreningen 
 
KOMMUNALT 
 
Landsbyforum   (Kolding Kommunes Landsbyforum  - KLF) 
Viuf Bypark  (Lunden) 
Også i 2016 blev der søgt og bevilliget ca. 200.000 fra KLF til vores lille rekreative lund på den tidligere 
sportsplads. I året der gik er der sået enggræs og plantet træer, og vi glæder os til at se det hele blomstre 
her til sommer.  
Næste step er i år at etablere stier og en gangbro nede i hjørnet ud mod Birketing. 
 
Pavillon 
Af kommende opgaver i forbindelse med området er der stadig et projekt med at få lavet en 
grillhytte/pavillon  -  så der må I gerne melde ind med ideer, donationer og arbejdskraft. 
 
Legeplads 
Her i foråret har kommunen opsat nye legeredskaber på Tarzanbanen ved sportspladsen, som erstatning 
for fjernede redskaber. 
 
Samarbejde 
Vi forsøger løbende at udvide samarbejdet med andre byer omkring os, specielt Almind. 
 
Grusgrav 
Det så vi i forbindelse med Grusgrav-NejTak, som I hører mere om senere i aften. 
 
Hjertestarter 
Sidste år på generalforsamlingen var der et ønske om at foreningen skulle forestå indsamling til en 
hjertestarter i Viuf.  Hvordan det er gået kommer i også til at høre mere om senere i aften. 
 
Grunde til salg 
I løbet af 2016 blev de nye grunde på Vestersig helt byggemodnet og sat til salg. 
Medborgerforeningen håber naturligvis at alle grunde bliver solgt og ser frem til at hilse på de medborgere. 
 
 
 
HUSET 
 
Vedligeholdelse 
Der har ikke været nogen større projekter i Medborgerhuset i 2016. 
Til gengæld kommer der lidt vedligeholdelse som vi skal have kigget på her i 2017. 
Vi har en ydermur ud mod terassen der trænger til at blive lappet. 



 
Indkøb 
Eneste investering sidste år var en opvaskemaskine til ca. 15.000 kr, som var hårdt tiltrængt. 
 
Udlejning 
Udlejning lå på samme niveau som året før, og det er stadig for lidt. 
Vi vil derfor i 2017 forsøge at gøre os mere synlige og derved opnå mere udlejning. 
Huset er attraktivt med mulighed for udendørs aktiviteter. 
Derudover vil vi også forsøge at skære ned på omkostningerne til varme, som har været en stor post. 
 
 
 
FORENINGEN 
 
Arrangementer 
Der har gennemgående været god opbakning til de afholdte arrangementer i 2016, hvor der var noget for 
både børn og voksne hen over året. 
 
Sankt hans bål 
Det er blevet en tradition at vi afholder vores egen lille bålfest for de lokale. 
Det var god tilslutning, også blandt de mindste, som starter allerede klokken 5 om eftermiddagen med 
snobrød. 
Det var samtidig også sidste gang vi kunne holde det ude på marken ved Birketing søen, da der jo er 
kommet byggegrunde der nu. Så i år holder vi flyttedag. 
Planen er at vi i år flytter ned i vores nye park  (den gamle sportsplads). 
Det giver os nogle fordele med lettere adgang til toilet og el. 
Til gengæld er det så ikke så praktisk at aflevere grene til bålet i løbet af året. Det fylder for meget, og 
plænen bliver ødelagt. 
Så i år har vi brug for at folk gemmer deres haveaffald til Sankt Hans. 
Om man så kan aflevere, eller vi kan hente, finder vi ud af senere og melder ud på Facebook. 
I må også gerne melde ind hvis I har noget bålbrænde. 
 
Sommerfest 
Den traditionelle sommerfest blev som tidligere holdt på plænen med løb, underholdning og øltelt. 
Aftenen før startede op med børnedisco, med mange unger på besøg. Udover at feste i teltet er der 
heldigvis også masser af udenomsplads hvor de unge mennesker kan få fyret lidt lidt krudt af. 
 
Af andre arrangementer har der været 
Banko 
Halloween 
 
Juletræ 
Et meget velbesøgt arrangement af børn og deres forældre. 
Julemanden kom på besøg og der blev danset om juletræet i flot stil. 
 
Damefrokost 
Igen blev der holdt damefrokost for de lokale kvinder. 
De fremmødte damer var som sædvanlig flot klædt ud og havde en rigtig god fest med højt humør. 
Deltagerantallet var på cirka 35, hvilket er lige i underkanten. 
Vi går derfor i tænkeboksen for at få nye ideer til hvordan vi kan gøre dette års arrangement endnu bedre. 
 
Og så var der også et arrangementer vi måtte aflyse 
Poker 
Vi forsøgte os med en pokerturnering, som der desværre ikke var nogen større interesse for. 



Ølsmagning 
Den havde vi lagt midt i efterårsferien, og det vist sig ikke være nogen god ide. 
Arrangementet måtte aflyses på grund af for få solgte billetter. 
Som erstatning har vi flyttet arrangementet til den 31. marts 2017. 
Så om 14 dage har I atter mulighed for at komme til spisning og ølsmagning her i Huset. 
Det er Torben Mathews fra den engelske pub der kommer med smagsprøver på littauiske og skotske øl. 
I kan købe billetter her bagefter. 
 
 
FORENINGEN 
 
Medlemmer 
Årets medlemstal er 176, hvilket er flot. 
Vi genindførte betaling med girokort og det gav åbenbart den ønskede virkning. 
Vi kigger dog stadig efter løsninger med ”automatisk betaling”, og forslag til hvordan det kan gøres, 
modtages gerne. 
 
Årets resultat 
Vi ender med et lille underskud i år, hvilket kassemesteren fortæller mere om bagefter. 
Det er dog tilfredsstillende i betragtning af udlejningen ikke har været større, og at vi har indkøbt en ny 
opvaskemaskine til Huset. 
 
Viuf Medborgerforening 
Vi arbejder for byens borgere, så kontakt os med spørgsmål, ideer og andet. 
Find vores numre på hjemmesiden, og følg os på Facebook. 
 
Tak til alle 
Der skal lyde en stor tak til sponsorer og frivillige der har hjulpet os i årets løb. 
 
Bliv medlem 
Vi opfordrer alle til at støtte foreningens arbejde. 
Er du endnu ikke medlem, så meld dig på banen bagefter. 
 
Bliv frivillig 
Du er også velkommen til at melde dig til små praktiske opgaver som 
vedligeholdelse af Huset og omkringliggende arealer 
eller i forbindelse med arrangementer 
eller andet 
 
 
Viuf den 14. marts 2017 
 
 
 
 
 
Jens Lassen 
Formand 
 
 


