
 

Bestyrelsesmøde i Vikingerne 

i Frederikssund Hallen onsdag d. 20.  

januar 2016 kl. 14.30-16.00  
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 

 
 

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

Afbud: Jette.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Godkendt!  

 

2. Gensidig orientering: 

Lisbeth fratræder Frederikssund Kommune - men fortsætter i Vikingerne inklusive Idræts- og 

kulturfestivalen!   

Lisbeth er indtrådt i DAI’s arbejdsgruppe vedr. Idrætsfestivalen – og deltager som sådan i fe-

stivalen. 

Fra 1. februar begynder Torben at arbejde i botilbuddet Parkvej 12. i Jægerspris. Torben  

fortsætter ligeledes i Vikingerne!  

Torben annoncerede et møde i DAI, torsdag d. 17. marts kl. 17.00. Deltagere er Torben + 

Anna.  

Jonas har i november indberettet Vikingernes medlemsantal 179 til: Centralt Forenings Regi-

ster.  

 

3. Opfølgning fra sidste møde: 

Apropos § 18 midler fra Frederikssund kommune: vi fik 24.000 kr. Vi søgte om 29.000 kr. 

Hvad angår det seneste bowling-arrangement: Torben fortalte, at der ikke var mange deltage-

re, der mødte op: kun 4 ud af 8 tilmeldte. Arrangementet var et hyggeligt og prisbilligt arran-

gement.  

Det kan overvejes, at vi fremover skal anmode om betaling ved tilmelding, således at Vikin-

gerne ikke står med en udgift for medlemmer, som har tilmeldt sig, men ikke deltaget/betalt.  

Det blev aftalt, at problematikken bør drøftes på generalforsamlingen  

Vi drøftede herefter, hvorvidt vi fremover skal have en bowling-aktivitet en gang om måne-

den. Bowling er såvel en social- som en idrætsaktivitet. Såfremt vi beslutter at have bowling 

som et tilbud, skal der være nogle, der er tovholder(e) på projektet.  

Der udspandt sig en debat om, hvorvidt vi evt. skal kontakte den lokale bowlingklub. Hvor 

meget skal Vikingerne brede sig? Skal man tilgodese få deltagere? Der er for mange afbud. 

Skal der være et minimumsantal antal deltagere; fx 10? Et der tale om et åbent arrangement? 

Det skal alt sammen bringes op på Generalforsamlingen.  

 

4. Det nye IFS begreb: 

På foranledning af vores paraplyorganisation, DAI, hedder det nu: ”Idræt for Sindet” – og ik-

ke ”Idræt for Sindslidende”. Ordet ”sindslidende” er lidt gammeldags og (måske) stigmatise-

rende.    

Vi skal derfor tilføje: ”Idræt for Sindet” både i vedtægterne som på Vikingernes website! Det  

anbefales af bestyrelsen. Vi tager det op på Generalforsamlingen!   

 

Sidste nyt: Teksten på Vikingernes website + kalender er nu ændret til ”Idræt for Sindet”.  

Sådan!  



 

5. Økonomi: 

Lisbeth orienterede om resultatet for året 2015 og status for så vidt angår 2016. Vikingernes 

økonomi er meget sund! Bankbeholdningen pr. 1. januar 2016 var 203.937,17 kr. Nettoudgif-

ten for Idræts- og Kulturfestivalen var: 17.356,85 kr.  

 

Vi havde et problem med manglende kontingenter – men langt de fleste er nu modtaget, og 

nogle har, i forbindelse med rykkere for kontingentbetaling, valgt at melde sig ud.  

 

Der blev snakket om éndagsstævner på foranledning af Jonas. Kan vi booste sådanne aktivi-

teter? Skabe forøget interesse?  

Bestyrelsen besluttede med baggrund i Vikingernes gode økonomi at give tilskud med 1.000 

kr. pr. deltager i Vejlefestivalen samt gratis deltagelse i Sund By Løbet. Dette tilbud er natur-

ligvis kun gældende for medlemmer, som har betalt kontingent.  

Udgangspunktet er, at medlemmer skal stilles bedre end ikke-medlemmer. Det skal gøres at-

traktivt at deltage og at være medlem af Vikingerne.  

 

6. Kommende arrangementer: 

 Generalforsamling   

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 6. april fra kl. 10.00-14.00 i Valhal v. Frederiks-

sund Hallen. Valhal bookes af Jonas. Der vil være mulighed for spisning. Idrætten er aflyst 

på dagen.  

 Limone Cup 

Limone Cup: tirsdag d. 23. februar 2016 fra kl. 08.30-15.00. Flyr er sendt ud. Frist: onsdag 

d. 3. februar til Jonas. Vi er forsvarende mestre!   

 Floorball ministævne/workshop 

Det finder sted fredag d. 12. februar mellem kl. 10.30-14.00 i Frederikssund Hallen. Tilmel-

ding er sendt ud. Frist: torsdag d. 4. februar 2016.  

 Skitur 

Jonas har lige nu 6 tilmeldte! 2 er på venteliste. Lidt skuffende. Men skituren bliver afviklet! 

 

7. Næste møde: 

Vi blev enige om onsdag d. 2. marts mellem kl. 14.30-16.00 på Klintegården.  

Vi skal planlægge Generalforsamlingen. Der skal indkaldes til generalforsamlingen via 

hjemmesiden – senest 16. marts 2016.  

 

8. Eventuelt: 

Jonas omtalte gratis idrætskurser for alle i Region Hovedstaden! Det er meget bredt. Man kan 

tilmelde sig elektronisk. Det foregår på aftener + weekender. Kontakt Jonas.  

Hallen er booket som sædvanlig i 2016 – det gælder dog ikke svømmetider.  

Lisbeth: Idræts- og Kulturfestivalen optræder ikke på websiten! Det skal den selvsagt!  

 

 

Tak, for et herligt, inspirerende bestyrelsesmøde!  

 

                                                                                                             Referent: Thomas Wester 

                                                                 Frederikssund d. 27. januar 2016. 

 


