Bestyrelsesmøde i Vikingerne
i Frederikssund hallen onsdag d. 9.
september 2015 kl. 12.00-15.00
Referat ifølge dagsorden

Fremmødte: Torben, Lisbeth, Jonas, Anna og Thomas.
Afbud: Mette, Jette og John.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt!
2. Gensidig orientering:
Intet.
3. Opfølgning fra sidste møde:
Henrik Touborg har rettet en henvendelse til Jonas, hvad angår instruktørbistand til den generelle
sejlads. Jonas foreslog, at Henrik rettede henvendelse til Torben. Torben har imidlertid intet hørt og det er nok for sent for i år!
Psykiatriugen blev som bekendt afviklet i ugen: d. 31. august til d. 6. september 2015. Vikingerne
var især aktive om mandagen, onsdagen og søndagen. Mandagen var god! Mindst 800 flyers samt
kaffe og boller blev uddelt ved Frederikssund Station og Sillebroen!
Der mødte desværre ikke nogle nye ansigter op i forbindelse med Vikingernes program om onsdagen i Frederikssund Hallen. Ærgerligt! Søndag var der budt på en gåtur i Ådalen. Der var dog kun 7
fremmødte. Man sidder tilbage med spørgsmålet: Blev Vikingerne tilstrækkeligt eksponeret? Hvad
kan vi gøre bedre?
Arbejdsgruppen evaluerer Psykiatriugen mandag d. 28. september kl. 14.15 på UCF.

4. Planlægning af kommende sæson:
Behandling af forslag fra Generalforsamling/Årshjul (2016):
Januar 2016:
Fodboldturneringen Limone Cup afholdes sidst i januar eller i begyndelsen af februar! Vi er forsvarende mestre! Vi har en match, der skal vindes!
Jonas omtalte et floorballstævne i Helsingør lørdag d. 30. januar. Vikingerne og Team 2010 tager
derop sammen.

Februar 2016:
Jonas foreslog en floorball turnering i Vikingerne regi. Der vil blive tale om et hyggestævne. Fredag
d. 26. februar blev nævnt. Jonas er primus motor!

Marts 2016:
Skituren til Branäs er allerede booket af Jonas. Den afvikles fra søndag d. 13. til torsdag d. 17.
marts.

April 2016:
Der er Volley DM i Vejle. – datoen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Maj 2016:
3. maj er der Sund By Løb Vi deltager naturligvis igen!
26. maj - Idræts- og Kulturfestivalen.

Juni 2016:
Lørdag den 4. eller 11. juni: Inspireret af Tour de Bornholm med Team 2010 foreslog Jonas et mindre cykelløb på 20-25 km i Frederikssund og omegn! Ikke et voldsomt arrangement. Det er tanken,
at der samarbejdes med henholdsvis Team 2010 og den lokale cykelklub om dette. Alle borgere kan
deltage, idet der vil blive tale om et åbent løb.
Bemærk: Det vil være praktisk med tilmelding, idet der tænkes på at byde på kaffe/te/frugt eller
andet midtvejs på ruten. Arrangementet kan starte på Klintegården. Vi skal selvfølgelig have en
artikel i en lokal avis. Der bydes på kaffe og kage. Men: Hvor mange bliver vi mon?
28. – 30. juni: Vejlefestival!
Så er der Fun Smash-arrangementet - på nuværende tidspunkt er der ingen dato.

Juli 2016:
Holder vi lukket. Men måske har Klintegården et tilbud??

August 2016:
Der afholdes formentlig Sankt Hans løb i Roskilde! Der var ikke stemning for, at Vikingerne deltager. Løbet blev ikke udbudt sidste år pga. for lav tilmelding.

September 2016:
En tur til Bornholm blev drøftet igen. Det blev faktisk foreslået på Vikingernes Generalforsamling i
april 2015. Det kunne være et cykelløb gennemført i september 2016. Vi satser på et deltagerantal
på c. 40 deltagere.
Det blev anført: Vi mangler en aktivitet som fx cykling! Konceptet kan også bruges i 2017. Alle i
bestyrelsen forholdt sig positive. Torben og Jonas snakker videre om det.
Medio september afholdes Friluftsugen - også denne gang med udgangspunkt på Hundested Kro!

December 2016:
Næste års julefrokost er bestemt til onsdag d. 21. december 2016.

5. Økonomi:
Lisbeth udleverede regnskaber. Vi har en aldeles sund økonomi!
Status i Handelsbanken er: 188.350,62 kr.
Bemærk også: Nettoudgiften til Idræts- og Kulturfestivalen blev: 16.156,85 kr.
Overskud på Skituren til Branäs 2015 vurderes til knap 4.000 kr.
6.

Kommende arrangementer:

Oktober 2015:
Får vi en invitation til et badmintonstævne på Nørrebro?
November 2015:
Torsdag den 5. november afholder vi bowlingdag fra kl. 17.00-18.00 med efterfølgende spisning.
Bowlingen finder sted på Center Bowl & Restaurant på adressen: Kocksvej 23, Frederikssund.
Torben styrer eventen. Jonas undersøger nærmere. Måske kunne bowlingdagen gennemføres igen i
2016.
Julefrokosten onsdag d. 16. december 2015 finder sted som aftalt på Hundested Kro!
Vi skal booke en bus til max 40 deltagere! Bussen er nødvendig! Også i år er der en gåtur. Vi bliver
sat af et sted - og går fremdeles til Kroen.
Vi forudsætter det samme scenario som sidst! Diana og Sanne underholder med sang og guitar!
Prisen bliver: 100 kr. + drikkevarer alt inklusive.
7. Næste møde:
Næste møde finder sted onsdag d. 28. oktober i Frederikssund Hallen fra kl. 14.30. Der bydes på:
Kaffe, te, kage, frugt, vand. Vel mødt!
8. Eventuelt:
Intet.
Tak, for et kort, fortræffeligt bestyrelsesmøde!
Referent: Thomas Wester
Frederikssund d. 17. september 2015.

