
 
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på 

Klintegården onsdag d. 24. maj  
2017 kl. 14.30-16.30.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
Fremmødte: Lisbeth, Jonas, Anna, Victoria, Tim, Charlotte, Gert, Thomas  
og Rikke (SKP).  
 
Afbud:  Torben, Mette og Jette.  
 

1. Velkommen til de nye i bestyrelsen: 
 
Anna bød velkommen!  
 

2. Godkendelse af referat (generalforsamling):  
 
Referatet blev godkendt!  
 

3. Opfølgning fra sidste møde: 
 
Volley DM: Det uofficielle DM i Volleyball blev afviklet torsdag 20. april i Vejle. Det var en succes!   
Vi deltog i A-gruppen og blev nummer 4!  
 
Så var der Limone cup i Kongens Lyngby! Der var tale om en træningsturnering. Vi er ved at lade op til  
fodbold WM I Riga! Altså: World Sports Games! Bemærk: Kian og Dan er selvsagt (oplagte) deltagere.  
 
Apropos Sundby Løbet i København! Det blev gennemført på én dag med i alt 44 deltagere. Vi vandt  
desværre ikke pokalen for flest deltagere. Vi kan ikke vinde hver gang! Forplejningen: Sandwichs, vand og 
goodie bags var glimrende.   
 
Victoria havde et par kommentarer: Distancen 1,3 km var en succes! Det var nemt at gå/eller løbe en runde 
eller en omgang mere! Et godt arrangement!  
 
Vikingerne vil støtte arrangementet fremadrettet!  
 
Idræts- og Kulturfestivalen torsdag d. 18. maj blev også drøftet! Det var en super dag!  
 
Men lidt malurt i bægeret: Der var et par problemer med teltet og Produktionsskolen. Vi synes, vi blev  
svigtet. Vi var bestemt ikke tilfredse!  
  
Vi fik imidlertid god mad fra Café SIK fra Slangerup! 100 kr. pr. kuvert! Mange fik mad med hjem! 
 
En detalje: 4. pladsen (i rundbold) blev vundet af et rent kvindehold på 9. deltagere!  
  
Skibbyhøj og Klintegården udtrykte en stor ros! 
 
Jonas samler efterfølgende oplysninger op om evaluering af Idræts- og Kulturfestivalen!  
 

4. Gensidig orientering: 
 
Intet nyt.  
 

5. Opdatering af bestyrelsen (billeder) og velkomstfolder på Vikingernes hjemmeside: 
 



Billederne på Vikingernes website er gamle! Vi skal finde en dag, hvor vi kan få taget nye billeder. Kan Tom 
Petersen være en mulig fotograf? Vi laver en aftale med Tom til næste møde! Det blev også aftalt, at Torben 
skal udarbejde en velkomstfolder! Torben har indvilget! Tak, Torben!  
 

6. Økonomi: 
 
Lisbeth! På vores bankkonto i Handelsbanken står lige nu: 111.538,78 kr. Mange større udgifter er betalt. Fx 
i forbindelse med Idræts- og Kulturfestivalen.  
 
Notér: Vi har ikke søgt om § 18 midler i Frederikssund Kommune i nærværende år.  
 

7. Kommende arrangementer:  
 

• Krolfstævne på Klintegården 
 
Stævnet er rykket til efter sommerferien. Det planlægges at finde sted i uge 32. Dvs. tirsdag d. 8. august eller 
torsdag d. 10. august mellem kl. 09.00-15.00.  
 
Blandt andet Limone, Skibbyhøj og Ryttergården er inviteret! Vi har 2 baner, så der er plads til mange! Vi 
kan være 16 på hver bane! Der vil forefindes 2 dommere: en øvet og en mindre øvet.  
 
Vi sluttet af med en god frokost! Charlotte, Jonas og Jette styrer tingene.  
 

• La Vuelta 
 
Der er ingen tilmeldinger til cykelløbet! Det aflyses derfor. Ærgerligt!  
 

• Fun Smash 
 
Fun Smash handler om ketsjerspil! Det vil sige alt fra en ketsjer til et bat!  
 
Vi er inviteret til et éndags stævne i Skinderskovhallen i Herlev mandag d. 19. juni 2017 mellem kl.  
10.00-14.00! Notér: Vi var kun seks sidst! Vikingerne sponsorerer. Egenbetaling: 50 kr. Der er lagt op til en  
hyggelig dag!  
 
Jonas er med som personale. Charlotte og Tim fra bestyrelsen stiller op. Alle rekvisitter kan lånes!  
 

• Idrætsfestival i Vejle 
 
Der er lige nu 32 tilmeldinger. Flere end kalkuleret med. I skrivende stund, er det for sent at melde sig til!  
Prisen er sat i forhold til brugere på kontanthjælp eller førtidspension! Nogle har mere råd end andre! 
Vi satser især på de unge deltagere!  
 
Fremadrettet: Hvad skal det koste for Vikingerne? Kan vi eventuelt søge om midler i private fonde eller  
legater? Festivalen skal nok finansieres i et vist omfang.  
 

• Friluftsugen 
 
Friluftsugen: Tilbage til naturen! bliver lige nu udbudt! Det foregår fra d. 14.-18. august ved Kattinge værk, 
Roskilde. Arrangører er: DAI og IFS.    
 
Man kan overnatte udendørs i telt. Frist for tilmelding er: lørdag d. 1. juli.  
 
Prisen er 1.500 kr. Hvilket er noget mindre end sædvanligt!!  
 

• Las Playitas på Fuerteventura.  
 



Så er der sportseventen: Las Playitas på Fuerteventura på De Kanariske Øer! Det blev tidligere kaldt for: 
Club Santa. Det afvikles i ugen: søndag d. 26. november til søndag d. 3. december 2017. Frist for tilmelding 
er: fredag d. 30. juni.  
Prisen er 4.200 kr. Men: Maden kommer oveni! I øvrigt er det dyrt at leje cykler og bolde! Der er mange  
aktiviteter. Fx cykling og svømning.  
Mette Windekilde er primus motor og/eller holdleder!  
 
Hvad skal Vikingerne bidrage med, hvad angår tilskud? Det er et arrangement med mange omkostninger.   
 
Det blev besluttet, at Vikingerne bidrager med et tilskud på 500 kr. pr. deltager. Deltagerne betaler desuden 
500 kr. ekstra for at få egen holdleder (Mette) med. 
 
Pt. er 5-6 interesserede! Registrer: Man skal i noget omfang kunne passe på sig selv (…).  
 

• Golfrejse:  
 
Der planlægges en golfrejse i november vest for Malaga i Spanien! Jonas og Connie styrer begivenhederne!   
 

8. Næste møde: 
 
På opfordring af Mette Foged: Møder bedes holdt på lige uger!   
 
Charlotte (suppleant) deltager også på møder!  
 
Læg mærke til: Bestyrelsesmøde og evaluering af Idræts- og Kulturfestivalen finder sted den samme dag:  
 
Altså evaluering af Idræts- og Kulturfestivalen onsdag d. 9. august fra kl. 14.30-16.30 på Klintegården.  
 
Og bestyrelsesmøde i Vikingerne onsdag d. 9. august fra kl. 16.30-18.30 på Klintegården   
 

9. Eventuelt:  
 
Charlotte: gode sommeraktiviteter efterlyses!  
 
Det kunne fx være volleyball eller krolf. Der er en stor interesse for begge discipliner. Øvede som mindre 
øvede! Vi træner her i sommerferien! Der vil også være et tilbud om gåture med udgangspunkt fra  
Klintegården.  
 
Har Vikingernes medlemmer nogle gode ideer til sociale arrangementer? Kan man oprette en Facebook 
gruppe? Det bør overvejes.  
 
 
 
Tak for et kort møde med flere nye bestyrelsesmedlemmer!                                                        
 
 
                                                                                                                  Referent: Thomas Wester 
                                                                                                               Frederikssund d. 13. juni 2017. 
      


