
Bestyrelsesmøde i Vikingerne
i Frederikssund hallen onsdag d. 28. 
oktober 2015 kl. 14.30-16.30 

Referat ifølge dagsorden

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referatet blev godkendt! 

2. Gensidig orientering: 

Torben bemærkede, at bestyrelsesreferater nu findes nu på websiten. Tak! 

Nye tiltag: Der sker en ny måde at organisere sig på i socialpsykiatrien i Frederikssund. Alle 
engagerede fortsætter. Det forlyder, at der ikke sker forringelser - og at der stadig er fuld opbakning 
til Idrætsforeningen Vikingerne. 

Jonas skal udarbejde en evaluering af, hvordan tingene foregår på handicapområdet. Ny socialchef 
er: Claus Kolberg. Alle er fortrøstningsfulde! Business as usual!

3. Opfølgning fra sidste møde:

Sejladsprojektet blev drøftet. Torben er fortsat primus motor! Men der savnes deltagere og 
opbakning! Sejladsen er fortsat sat på stand by! 

Jonas foreslog en temadag om sejlads i foråret! Jonas og Torben arbejder videre med dette projekt 
evt. i samarbejde med Frederikssund Sejlklub.

Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde arbejdes der videre med henblik på en cykeltemadag. Det 
blev besluttet, at denne afholdes lørdag d. 18. juni 2016. Jonas har været i kontakt med den lokale 
cykelklub, som imidlertid (desværre) ikke ønsker at samarbejde om dette arrangement. Der arbejdes 
dog videre med planlægningen af dette arrangement.  

 Evt. søgning af § 18 midler:

Det blev besluttet at ansøge om penge, dels til mindre honorering af instruktører samt hjælp til 
betaling af deltagerbetaling på Vejlefestivalen, idet denne fremover vil blive 300 kr. dyrere end 
hidtil.

Jonas: Frist for søgning af § 18 midler var: 1. november 2015. Nu var det altså tid igen. 

4. Økonomi:

Lisbeth udleverede regnskab Der er imidlertid stadigvæk et problem med kontingentrestancer! 
Notér: Vikingerne har en glimrende økonomi! 



Kommende arrangementer:

 Bowlingdagen flyttes til den torsdag d. 19. november. Jonas udarbejder indbydelse. 
 Julefrokosten er meldt ud! Der satses på fælles bustransport.  Frist: onsdag d. 8. december.! 

Det blev besluttet, at vi booker til i alt 55 deltagere. 
 Aktivitets/inspirationsdagen Muskelsvindfonden arrangerer en aktivitetsdag på         

”Musholm” ved Korsør.  Jonas finder frem til relevante deltagere, som kontaktes direkte.   
Vikingerne betaler for deltagelsen.  Arrangementet finder sted tirsdag d. 24. november fra 
kl. 10.00-12.00. Prisen er: 55 kr. + transport.  

5. Næste møde:

Vi mødes onsdag d. 20. januar 2016. fra kl. 14.30 i Frederikssund hallen! 

6. Eventuelt: 

Bemærk: Friluftsugen 2016 er rykket til uge 33: dvs. fra mandag d. 15. august til fredag d. 19. 
august 2016. 

Tak, for et kort, men fortrinligt bestyrelsesmøde! 

                                                                                                             Referent: Thomas Wester
                                                                     Frederikssund d. 13. november 2015.


