
Bestyrelsesmøde i Vikingerne i
Frederikssundhallen onsdag d. 11.
maj 2016 kl. 14.15-16.15

Referat ifølge dagsorden

Fremmødte: Torben, Lisbeth, Jonas, Anna, Mette, John, Jette
og Thomas.

Afbud: Ingen!

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.

2. Opfølgning fra sidste møde:

John vil gerne oprette en gruppe, der skal planlægge og tilrettelægge sociale arrangementer.
Det sker med Vikingerne som platform. Det kunne være en biograftur eller måske en fodboldkamp.
Et planlægningsmøde, hvor alle interesserede er velkomne, blev aftalt at finde sted onsdag d. 15.
juni i Frederikssund Hallen. Samme lokaler: over Cafeteriaet!

3. Gensidig orientering:

Jonas fortalte om Sund By Løbet i Søndermarken, København. Det var et særdeles hyggeligt
arrangement. Vejret var godt, selvom det ikke (nødvendigvis) plejer at være afgørende. Vi fik en
pokal for flest deltagere.

Vi deltog også med ét hold i det uofficielle DM i volleyball i Vejle. Vi vandt række B. og har nu
muligheden for at stille op i række A. til næste år.

Vi kan desværre registrere, at vi ikke er så mange deltagere som tidligere i Vikingernes tilbud. Der
er et frafald på onsdage. Måske har det også med sæsonen at gøre - samt de strukturændringer, som
har fundet sted i socialpsykiatrien.

Der har været en kritik af Mette Windekildes gymnastik. Den går på, at gymnastikken er for hård.

Torben (Formanden) har fået et nyt arbejde på Parkvej i Jægerspris og har bl.a. derfor ikke været så
aktiv i Vikingerne!

4. Maria nyt arbejde, hvad nu:

Maria Ustrup (instruktør) har sagt op. Spørgsmålet er, om hendes stilling bliver genbesat.
Vi afventer en udmelding fra ledergruppen i Social Service.

Der vil også fremover blive arbejdet på foreningsmedlemsskaber som en mulighed, dels med
henblik på integration i den ordinære idræt, som tilfældet er i fx golf, volleyball og floorball. Vi
skal have en dialog i gang. Kan yderligere instruktører og/eller vikarer mon findes i idrætsklubberne?

Tingene skal tilpasses i forhold til (især) instruktørerne Jonas og Mette Windekilde.



Er vi gode nok til at sætte fokus på Vikingerne? Vi skal fortsat gøre opmærksom på Vikingerne!
Det handler om information! Vi er en forening - for alle! Fortæl eller beret derfor om Vikingerne!
OBS! Se fx artiklen i ”Idrætsliv”. Kan vi gøre noget tilsvarende? Hvad med Facebook?

Afskedsreceptionen for Maria afvikles mandag d. 30. maj i tidsrummet 15.00-17.00 på Livskilden.

Vikingerne giver selvsagt en gave til Maria. Det sørger Jonas for.

Jette oplyste kort om idrætstilbud fra Orion og Fabianhus.

Anna har været på (gratis) idrætskurser. Emnerne var: idræt på lederniveau og idrætsmassage.
Anna har tilmeldt sig yderligere, relevante idrætskurser i Region Hovedstaden. Flot!

5. Økonomi:

Lisbeth orienterede: vi har lige nu 243.608, 30 kr. i banken! Så vi har midler nok at tære på! Men vi
har også en Idræts- og Kulturfestival lige om hjørnet!

6. Kommende arrangementer:

 LaVuelta (motionscykelløb)

Der er ikke tale om vores eget løb. Vi kobler os derimod på DAIs og Vestegnenes Bike Clubs løb.
Det sker mandag d. 13. juni. Tilmelding sker som altid på Vikingernes hjemmeside.

 Fun-Smash

Aktivisterne, Limone og Vikingerne er arrangører. Det afvikles mandag d. 20. juni mellem kl. 10.00
-14.00 i Skinderskov Hallen, Herlev. Jonas udleverede materialer!

 Vejle Idrætsfestival

Vi er lige nu 18 deltagere! Notér: Der er tale om nyrevonerede værelser, et helt nyt stadion – og
idet hele taget gode omgivelser.

 Friluftsugen

Tilmeldinger kommer fortløbende ind. Friluftsugen er en stor succes. Man kan bl.a. komme på
Vikingesejlads. Spændende.

7. Næste møde:

Næste møde oprinder onsdag d. 22. juni fra kl. 14.15 i Frederikssund Hallen.

Bemærk: vi satser på et kort møde.

8. Eventuelt:

Intet.

Tak for et møde med momentum!

Referent: Thomas Wester
Frederikssund d. 15. maj 2016.




