
 

 

Kære alle VFF’er! 

 

Frivillighed er noget helt unikt.  

 

Frivillighed er grundlaget for vores Forening, Viborg Fodsports Forening. Vi ville ønske vi havde 

ubegrænsede midler, men sådan er verden ikke. 

 

Vi har til stadighed større og større udgifter på at drive foreningen. Selvfølgelig får vi støtte af 

Kommunen og den Professionelle afdeling og vi har også kontingentindtægterne, men det er ikke altid 

nok til at dække omkostningerne. 

 

Vi lavede sidste år sammen med VFF’s venner et Julelotteri som gav et flot overskud, så MANGE TAK 

til alle unge mennesker der solgte lodder, og tak til alle der støttede! 

 

Vi ønsker at have et mindre overskud i foreningen, så vi har til uforudsete udgifter, så vi har til at yde 

tilskud til udlands-ture, til at betale for vore frivillige træner/leder på ture, bolde, mere udstyr osv. 

 

Derfor skriver jeg til dig/jer på vegne af bestyrelsen, at vi har brug for en hjælpende hånd! 

 

Vort ønske er at have et frivillighedskorps på 35 – 45 (eller flere!!) personer der melder sig til at give en 

hånd med og her er der ikke tale om at træne, være holdleder osv. Vi vil i 2018 forsøge at lave/deltage i 

følgende arrangementer: 

 

Lørdag d. 16/6: Sommerfrokost for damer.  (ca. 11.00 – 20.00) 

Onsdag d. 20/6: Beer Battle m/efterflg. Spareribs (ca. 15.00 – 23.00) 

Torsdag d. 21/6: Smag på ???(Portvin/vin/Gin/Rom) (ca. 16.00 – 23.00) 

 

Disse arrangementer er i forbindelse med Snapsting. Hvad skal man så lave? Stille borde/stole op, rydde 

lidt op, servere vin/øl osv. Kan du hjælpe i 4 timer lørdag, er det fint. Kan du mere, også fint. Vil du 

gerne hjælpe til alt. Også fint. Dette er et 100% VFF arrangement. 

 

Vi er ligeledes blevet inviteret til at stille med frivillige til Fyrværkerifestivalen d. 25/8, så fik du ikke 

billet, kan du da høre noget godt musik og give en hånd med 😊 Her bliver opgaverne fordelt i marts, så 

jeg ved ikke som vi skal sælge pølser eller ??? Til dette arrangement skal vi stille hjælper til forskellige 

opgaver, men er ikke arrangeret af VFF. Nærmere følger. 

 

Så det sædvanlige spørgsmål: Hvad får vi for det?? Alle indtægter går direkte til VFF 

amatørafdeling således vi kan støtte alle afdelinger.  
 

Det er frivilligt arbejde til støtte for vores forening. 

 

Personligt har jeg stået i kiosk på stadion 30-40 gange, og ja nogen gange er det lidt ”øv” at skulle 

afsted, men når vi nu er der, har vi det rigtig hyggeligt. Så kom nu ud af busken og giv en hånd med. 

 

Send din tilmelding til frivillighedskorpset til: arneboll@pc.dk gerne med hvilke datoer du/I kan. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Arne Augustinussen 
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