
 

Bestyrelsesmøde i Vikingerne 

i Frederikssund hallen onsdag d. 12.  

august 2015 kl. 09.00-11.00  

 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
 

 
Fremmødte: Torben, Lisbeth, Jonas, Anna, John og Thomas.  
 
Afbud: Mette, Jette, Helle. 
 
Notér: Helle er ikke mere en del af bestyrelsen.  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 
Rettelse: Formanden bliver valgt på Generalforsamlingen.  
 

2. Gensidig orientering: 
 
Sejlads: 
Torben meddelte, at Torben og Henning ikke længere kan være ansvarlige for sejladsprojektet, idet 
der ikke er tilstrækkelig træneropbakning fra Sejlklubben til dette projekt (hvilket flere ellers har  
givet tilsagn om).    
I forbindelse med et uheld, skete der tab og skade på nogle af ”instruktørernes” personlige ting. Der 
var enighed om, at disse udgifter dækkes af Vikingerne.    
Apropos sejlads og Friluftsugen, så tages der stilling til dette, når man kender det endelige deltager-
antal. Vi finder i givet fald de rigtige både. Meget afhænger af vejr og vind. Sådan er vilkårene!  
Konklusionen blev, at sejladsen for tiden bliver opgivet! Vi holder en pause. Medlemmerne skal 
naturligvis orienteres. Aktiviteten kan dog blive taget op igen. Tidspunktet kan også være afgøren-
de. Vi skal fremadrettet konferere med Sejlklubben. Bemærk: Instruktører savnes fortløbende!  
 
Lisbeth fortalte om løbeklubben: Fjordløberne. Fjordløberne starter begynderhold, som bliver sat i 
gang tirsdag d. 25. august. Begynderholdet starter helt fra ”bunden”. Løbe-aktiviteten finder sted 
tirsdage og torsdage mellem kl. 17.30-18.30. 
 
Vikingernes T-shirts og jakker: 
Der er enighed om, at alle betalende medlemmer får en (blå) T-shirt. Vi skal være klædt ordentlig 
på, når vi repræsenterer Vikingerne! Disse udleveres i hallen af Jonas. 
Det blev aftalt, at der fremover vil være mulighed for, at medlemmerne selv kan købe yderligere 
bluser samt jakker ved henvendelse til Torben Hansen Sport. T-shirts koster 130 kr. og jakken ko-
ster 400 kr.  
 
 

3. Opfølgning fra sidste møde: 
 
Ved sidste møde blev det diskuteret, om vi kunne gøre gavn af en terminal, hvad angår betalinger!  
Punktet er endnu ikke afklaret. I den forbindelse kan det dog bemærkes, at vi klarede os gennem 
Idræts- og kulturfestivalen foruden terminal! Det undersøges dog fortsat, om det kunne være rele-
vant at anvende en sådan. – Torben undersøgere nærmere.   
 



Hvad med sommeridrætten på Klintegården? Desværre dukkede kun få op!  
Det er på tredje år et tilbud, som Vikingerne har haft til sine medlemmer. Det bør nu undersøges, 
om der er et reelt behov for sommeridræt, inden det fremover tilbydes medlemmerne.    
 

4. Økonomi: 
 
Lisbeth udleverede materialer:  
 
Vi har en god økonomi, især hvad angår Idræts- og Kulturfestivalen!  
Nettoudgiften for Idræts- og kulturfestivalen slutter med en nettoudgift på 16.156,85 kr.  
Saldo i Handelsbanken er: 240.303,45 kr. Det skal dog bemærkes, at vi endnu ikke har betalt DAI 
for vores deltagelse i Friluftsugen.  
 
Der er udsendt rykkerskrivelse til de medlemmer, som er i kontingentrestance. Der er efterfølgende 
kommet en del indbetalinger – og nogle har valgt at melde sig helt ud.  
Listen over mangelfulde betalere skal drøftes mellem Lisbeth og Jonas!  
Det er afgørende, at medlemmer af Vikingerne skal betale kontingent 2 gange på år! Sådan!  
Med hensyn til kontingenter: Jonas skal tale med Jobcenteret desangående!  
 
Det blev besluttet, at Anna skal have sin udgift til instruktørkursus inkl. transport betalt, idet besty-
relsen tidligere har bevilget dette. 
 
 

5. Kommende arrangementer: 
 

• Psykiatriugen: Der er åbent i Vikingerne om onsdagen d. 2. september i Frederikssund hallen.  
Sejladsprojektet slettes. Gåtur planlægges af Lisbeth og Thomas. Den afvikles søndag d. 6. sep-
tember fra kl. 10.00. Vi mødes på UCF. Vi håber, at rigtig mange fra Vikingerne vil deltage i 
turen. I øvrigt: Sct. Hans løbet udgår.   

 

• Friluftsugen. Jonas orienterede: 15 deltagere + 3 personale fra Vikingerne = 18 i alt. Nu ud-
solgt, dvs. med 61 deltagere - Flot! Udgangspunkt: Hundested! Det sociale samvær, hygge med 
ligesindede mm. er afgørende.  

 

• Julefrokost: Arrangementet var særdeles godt sidste gang på Hundested Kro. God mad, musik 
osv. Kignæs hallen i Jægerspris er ikke et emne! Der var enighed om, igen i år, at forsøge om 
Hundested Kro kan huse os (…). Vi skal huske at booke allerede nu. Torben tager kontakt til 
Jette, når hun er tilbage fra ferie. Vi bestemte os for, at julefrokosten finder sted d. 16. decem-
ber fra kl. 10.00! Vi estimerer, at vi bliver ca. 40 personer.  

Alternativer kunne være: Færgelunden, Kulhuse Kro, Gerlev Kro, Ølsted Kro, Klintegården.  
Listen er legio.   

 
6. Næste møde: 

 
Onsdag d. 9. september mellem kl. 12.00-15.00. Lokalerne er endnu ikke bestemt.  
Vi aflyser bestyrelsesmødet d. 7. oktober. Nyt bestyrelsesmøde aftales ved lejlighed.  
 
 

7. Evt.:  
 

Jonas nævnte Team 2010s festival lørdag d. 29. august. Teamaet relaterer sig til klassiske, ameri-
kanske Westerns! Det er et åbent arrangement. Jonas opfordrede bestyrelsen til (om muligt) at del-
tage. Det gælder selvsagt også andre medlemmer af Vikingerne. Der vil være fest i Valhalla efter 
sportsbegivenhederne! Man er velkommen til at hjælpe til. Det gælder også fredagen og søndagen!   



 
Kort om hjemmesiden: Torben og John aftaler at se nærmere på diverse justeringer. John vil også 
lægge referater fra Thomas ud på hjemmesiden fremover! 
  
Datoen for evaluering af Idræts- og kulturfestivalen: onsdag d. 23. september i tidsrummet: 16.00-
20.00. Sted: UCF. Jonas indkalder de 16 personer, som har været aktive i styregruppen. Vikingerne 
byder på lidt mad + drikke. Tilbagemelding (hurtigst og senest) fredag d. 18. september. 
  
 
Tak, for et hyggeligt, spændende bestyrelsesmøde!  
 
                                                                                                                  Referent: Thomas Wester 

                                                                     Frederikssund d. 18. august 2015. 
 
                  


