
 
Bestyrelsesmøde i Vikingerne 

på Klintegården tirsdag d. 28. april 2015 
kl. 10.00-12.00  
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
 

 
 

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

 
1). Godkendelse af referat fra sidste møde.  

 
To referater var i spil!  
 

• Generalforsamlingen onsdag d.  15. april. Der var i alt 4 rettelser:  
 
Punkt 2) Mette W.: La Santa-turen blev desværre ikke til noget i DAI-regi. Men der var en for-
holdsvis stor tilmelding fra Vikingerne. 
 
Punkt 4) Bestyrelsen (forslagsstillerne) finder det ligeledes vigtigt, at der ikke absolut skal være et 
bestemt antal medarbejdere fra Frederikssund Kommune i bestyrelsen, det er vigtigt, at man har 
fokus på, at alle er lige.  
 
Punkt 7) Apropos emnet: Idræt for unge. Frederikssund er blevet omtalt af DAI. Men byen blev 
desværre fravalgt blandt 8 andre i forhold til Satspuljen.  
 
Fremtiden: Der er fortsat fokus fra DAI på, hvad der sker i Frederikssund.   
 
Jonas bemærkede yderligere: Dirigenten (Henning) + formanden (Torben) skal principielt skrive 
under på referatet fra generalforsamlingen!  
 

• Bestyrelsesmødet fra onsdag d. 1. april! Referatet blev godkendt! 
  

2). Gensidig orientering. 
 
Hvad angår sponsorater gennem DAI: Man kan ved køb i visse butikker få rabat ved brug af dan-
kort! Der er tale om et såkaldt mikro-sponsorat! Pengene kommer fra forretningerne!  
På den lange bane: Vi skal (også fremover) skaffe penge til Vikingerne!   
 

3). Konstituering. 
 
Torben blev genvalgt som formand!  
 
En næstformand? Bestyrelsen besluttede at konstituere sig med en næstformand. Anna blev valgt 
som næstformand!  
 



Bestyrelsen overvejer at indstille til en vedtægtsændring på næste års generalforsamling, således at 
næstformanden vælges direkte på generalforsamlingen. Der bliver brug for Anna allerede ved 
Idræts- og Kulturfestivalen!  
 
Thomas fortsætter som referent!  
 
Som hidtil har bestyrelsen fortsat mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver til de enkelte bestyrel-
sesmedlemmer.  
 
 4). Opfølgning fra generalforsamlingen. 
 
Der var flere gode ting, der blev foreslået på generalforsamlingen, som bestyrelsen vil arbejde vide-
re med på et heldagsmøde. 
Følgende forslag var bl.a. i spil: cykelløb, ridning, skydning, bowling og beachvolley. På heldags-
mødet kan vi ligeledes drøfte anvendelse af instruktører udover Vikingernes sædvanlige instruktører 
samt muligheden for et evt. samarbejde med Team 2010.  
Der var enighed om at diskutere det på et heldagsmøde, som bestyrelsen besluttede at holde:      
onsdag d. 3. juni mellem kl. 10.00-16.00 i Frederikssund hallen! Vi spiser der! Jonas kontakter 
Hanne & Gert i Caféen! På menuen er: Kaffe/te + frugt, sandwich og vand. Betaling står Vikinger-
ne for. Vi spiser sammen med de andre medlemmer af Vikingerne. Bemærk: ingen sport for besty-
relsen den dag!  
 
 
     5). Projekt: ”Leg i byen”.  
 
”Leg i byen” finder sted fredag d. 12. juni 2015. Målene: Vi skal være til stede – uden at være til-
meldt med en bod. Vi kan fx gå rundt blandt de andre og uddele en pjece om Vikingerne, således at 
andre idrætsforeninger bliver opmærksomme på os, for derved evt. at kunne henvise til Vikingerne - 
- eller i bedste fald samarbejde med os.   
Vi møder op i vores Vikinge-outfit! Gøre opmærksom på, at vi også deltager i Psykiatriugen!  
Vi kan evt. på selve dagen mødes i UCF, hvor der vil være udlevering af materialet (som Jonas står 
for). Tovholdere er: John og Torben. 
Projektet starter kl. 16.00 og slutter kl. 19.00. Vi mødes kl. 15.00 eller kl. 16.00. Hvem kan? Til-
melding foregår på liste! 
 
     6). Psykiatriugen 2015 Frederikssund. 
 
Ugens aktiviteter i forhold til Vikingerne:  

• Onsdag d. 2. september:  
Idræt: Åbent hus i Frederikssund hallen kl. 10.00-14.30. 
Sejlads: Åbent hus ved Lystbådehavnen kl. 16.30-19.00. 
 

• Søndag d. 6. september: 
Gåtur med Vikingerne i Ådalen.  

 
Vi aftaler nærmere.  
 
 

7). Økonomi.  
 
Intet nyt fra kasseren.  
 
Vi drøftede muligheden for dankortbetaling via Izettle. Hvis denne løsning anvendes, vil det dog 
medføre et mindre gebyr for Vikingerne på 1,75 % ved handel/transaktioner – en udgift som jo kan 



tillægges prisen. Dankortet kunne fx allerede anvendes til Idræts- og Kulturfestivalen! Fordel: ingen 
kontanter. Vi taler typisk om små beløb! 
 
Kravene til ”terminalen” er: en IPhone + IPad og/eller en tablet. Måske kan Vikingerne låne fra 
medlemmer af bestyrelsen.  
 
Vi lavede en aftale: Vi prøver det af – og Jonas arbejder videre på dette!   
  

8). Kommende arrangementer (frem til sommerferien).  
  

- Sundby Løbet 5. maj: 
Der er lukket for tilmelding. Vi er 42 deltagere. Vi har lejet en bus til 50 personer!  
  

- Idræts- og kulturfestival: 
Lige nu: kun 27 enkelt-tilmeldinger! Men: alt er såre godt! Det forløber som i de forrige år.  

 

- Idrætsfestival i Vejle:  
Der er 22 deltagere. Hvilket er ny rekord! Der i blandt 6 personaler! 
 

- Ketsjerdag:  
Den afvikles mandag d. 22. juni. Der er kun få udgifter! Frokost + transport betales af deltagerne.   
 

- Fabianløbet: 
Det finder sted torsdag d. 18. juni kl. 10.00 på Fabianhus. Pris: 50 kr. Imidlertid kolliderer det med 
et andet arrangement! Vikingerne udsætter derfor deltagelse til næste år! Projektet er dog interes-
sant.  

 
     9). Næste møde(r).  
 
Førstkommende møde er: onsdag d. 12. august i Frederikssund hallen mellem kl. 09.00-11.00.  
Næste møde igen: onsdag d. 7. oktober i Frederikssund hallen mellem kl. 09.00-11.00.  
 
          10). Evt.  
 
Jette og Anne Marie fra Klintegården vil gerne have hjælp til krolfprojektet på fredage i tidsrum-
met: 12.30-14.30. Vi taler om fredagene d. 8. maj og d. 15. maj. Banen skal sættes og hold fordeles 
osv. Helle og Anna tilbød at være instruktører!  
 
Klintegården har fået en invitation til volleyball. Det foregår mandag fra kl. 14.00-15.00 udendørs!  
 
Tak, for et fint, interessant bestyrelsesmøde!  
 
                                                                                                                  Referent: Thomas Wester 

                                                                     Frederikssund d. 9. maj 2015.                  


