
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på UCF  
Kildeallé 9, Frederikssund  
d. 1. april 2015 fra kl. 10.00-12.00.  

 
Referat 

 

 
Fremmødte:  
Torben W., Lisbeth, Anna, Jette og Thomas. 
 
Afbud:  
Torben S., John, Jonas og Mette F.  
 
Torben W. bød velkommen! Han undskyldte, at vi måtte flytte mødet!    
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 
Referatet blev godkendt! Tak for det!  
 
Det blev aftalt, at der skulle redigeres i referatet fra sidste møde. Nyt referat udsendes til  
bestyrelsen af referenten.   
 

2. Gensidig orientering: 
 
Torben W. har søgt midler til Idræts- og Kulturfestivalen bl.a. Haldor Topsøe. Denne  
ansøgning blev imidlertid afvist, idet de ikke mente at have fået tilstrækkeligt ud af sidste års 
sponsorat. Vi må fremover drøfte, hvorledes vi bedst kan søge sponsorater til såvel den ”dag-
lige drift” som i forbindelse med Idræts- og Kulturfestivalerne og i den forbindelse, hvorledes 
firmaerne får mest mulig reklame for pengene.  
I forbindelse med Idræts- og kulturfestivalen 2015 er det tidligere besluttet, at vi primært 
skal handle i Super Best, og i den forbindelse forsøge at opnå et sponsorat. Arbejdsgruppen 
vedr. aftenarrangementet har udarbejdet en indkøbsliste, som kan præsenteres for Super 
Bedst – kan de så evt. sponsere? 
 
Torben W. har en e-mail korrespondance med en PTU`er (læs: kørestolsbruger), hvad angår 
handicapprojektet! Han vil gerne ud at sejle – men han er lam! Det konkluderes derfor, at 
han har et for alvorligt handicap til at deltage aktivt!  
 
Torben W. udtalte: projektet er desværre foruden instruktører og hjælpere. Men hvad med  
den lokale sejlklub? [Notér: kontaktperson i sejlklubben er Christian Hangel]. Pointen er, at 
dette ikke er Vikingernes ansvar! Altså forpligtes sejlklubben! De må på banen! Torben W. er 
kun indover, hvad angår handicapdelen! Registrer: ”MINI 12`ere” kræver vejledning!  
 
En detalje: Lisbeth fortalte: Ved Fjordløbernes generalforsamling var der ros til Vikingerne!   
 

3. Opfølgning fra sidste møde: 
 
[Vigtigt: Se også det reviderede referat!]  
 
Nogle har meldt sig ud af Vikingerne! Men vi er fortrøstningsfulde; for andre kommer til! 
 
”Leg i byen” er et eksempel på et kommende arrangement. Det finder sted fredag d. 12. juni 
2015. Men vær opmærksom på, at der kommer et bestyrelsesmøde inden denne dato.  
Drøftelsen af arrangementet kan derfor udsættes (…).    
 



Der er (stor) utilfredshed med Vikingernes hjemmeside! Der er direkte rod på hjemmesiden 
og hele opbygningen er dårlig! Der forefindes også faktuelle fejl. Torben W. argumenterede 
dog for, at grundstrukturen er okay. Men han tilsluttede sig kritikken.  
 
Til sammenligning, er ”Team 2010s” (læs: v. Joakim) hjemmeside betydeligt bedre. 
 
Det er alfa og omega, at hjemmesiden skal være overskuelig! Torben W. vil efterfølgende 
prøve at løse problemerne – måske i samarbejde med John Knutsson.  
 
Da capo: Websiten skal vedligeholdes og opdateres! Det blev endelig aftalt, at Torben W. og-
så kontakter Joakim!  
 

4. Generalforsamling: 
 
Generalforsamlingen finder som bekendt sted onsdag d. 15. april mellem kl. 10.00-14.00 i 
Frederikssund Hallen! Lige nu er der 24 tilmeldinger til spisning! Menuen står på stegt flæsk 
+ persillesovs! 
 
Valg: Alle er på valg undtagen Lisbeth (Kasserer).  
Dirigent på generalforsamlingen: Bestyrelsen vil foreslå Henning Otterstrøm.   
 
Det bør overvejes, om der fremover skal vælges næstformand – det kan evt. være et forslag 
til generalforsamlingen 2016. 
 
Medlemskab af Vikingerne skal tjekkes til generalforsamlingen! Bemærk: man kan ikke 
stemme på generalforsamlingen, hvis man ikke er de facto medlem!  
 
Hvem skal være Årets Viking 2014!? Efter at Vikingerne nu har fået så mange forskellige 
idrætstilbud, er det vanskeligt at få et samlet overblik over de enkelte medlemmer, hvorfor 
valget kan blive for tilfældigt. Bestyrelsen fandt en værdig kandidat til i år – men vil foreslå 
generalforsamlingen, at der fremover (med virkning fra 2016) ikke vælges en Årets Viking. 
Thomas køber efterfølgende en trøje til Årets Viking!   
 
Vikingernes budget 2015 skal drøftet - Lisbeth og Torben W. bemyndiges til at udarbejde 
budget 2015.  
 
 
Der er følgende forslag til vedtægtsændringer under punktet Indkomne forslag:  
 
§ 5 Kontingent: Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære  
generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud.  
Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri.  
 
§ 6 – Generalforsamling: 
Punkt 9 Kåring af ”Årets Viking” – udgår. 
 
 
§ 8 Bestyrelse:  

A. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af min. 5 og max 9 personer, der er valgt 
på generalforsamlingen. 
Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at være ledsaget af en hjælper (uden taleret), er 
dette muligt. 

 
 
 
 

5. Økonomi: 



 
Lisbeth udleverede et godkendt regnskab.  
 
Regnskabet for idrætsforeningen Vikingerne i kalenderåret 2014 bliver fremlagt på general-
forsamlingen. Saldoen pr. 31. december 2013 var: 171.168,41 kr. Den rigtig, store post i 
regnskabet er:  
Aktiviteter - Posten udgjorde et underskud på: 145.363,53 kr. Bemærk: vi budgetterer i 2014 
med et underskud på: 40.000 kr., også hvad angår Aktiviteter. Ellers er det posten: Idræts- 
og Kulturfestivalen, der batter i regnskabet. Udgifterne var i 2014 knap 95.000 kr. Indtæg-
terne beløb sig til ca. 65.000 kr.  
 
Lisbeth gjorde også opmærksom på status for økonomien pr. 23. marts 2015. Vi har lige nu 
et overskud på 36.171,61 kr. På kontoen er saldobeløbet: 207.340,02 kr.  
 
Revisoren havde et par kommentarer/forslag: 1) Skal vi anskaffe en Brobizz og 2) Skal vi 
vælge en anden bank end Handelsbanken! Fx Arbejdernes Landsbank? Den nye bestyrelse 
kan efterfølgende træffe en beslutning vedr. disse punkter.  
 
Det kan overvejes, om Vikingerne skal være medlem af en paraplyorganisation, som fx DGI.  
 
Hvem skal tale ved Idræts- og Kulturfestivalen? Der kunne blive tale om en politiker fra  
velfærdsudvalget. Poul Nyrup Rasmussen meldte afbud! Lisbeth tager kontakt til en af  
udvalgsformændene for 1. Velfærdsudvalget eller 2. Fritidsudvalget. 
 
Bestyrelsen bør snarest muligt tage en debat om personligt medlemskab af Vikingerne, idet 
det viser sig, at flere sociale institutioner har tegnet et antal medlemskaber, som dækker 
nogle af brugerne.  
Det bør fortsat være muligt for støttecentrene (og lignende) at tegne medlemskaber for et 
antal medarbejdere, som på skift benytter tilbuddet.   
 
”World Games i fodbold”! Vikingerne stiller med 2 deltagere.  
 
 

6. Kommende arrangementer:  
 

• DM i Volleyball: der er max plads til 14 deltagere! Efter: ”Først-til-mølle-princippet!” 
 

• Sundby Løb: sidste år var vi 30 deltagere! Vi prøver at sælge varen – igen! 
 

• ”Leg i byen”: skal vi profilere os? Vi forespørger på generalforsamlingen! Det duer ikke, 
hvis kun personalet er aktive!  

 
• Vejle festival: vi håber, vi bliver mange!  
 

 
7. Næste møde: 

 
Aftales umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen træder sammen!  
 

8. Eventuelt: 
 
Intet nyt! 
 
Tak for et underholdende møde!                                                                                                     
 
                                                                                                Referent: Thomas Wester 
                                                                                      Frederikssund d. 14. april 2015.   


