
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på 

Klintegården onsdag d. 24.  
august 2016 kl. 14.30-16.00.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
 

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
 
Referatet blev godkendt! 

 
2. Opfølgning fra sidste møde: 

 
Lisbeth gav udtryk for, at Vejlefestivalen forløb excellent! John var enig. Der var et godt mix af yng-
re og ældre! 
 
Vikingerne opnåede gode resultater i Vejle, det gjaldt i flere forskellige discipliner! Notér: Der var 
18 fra Vikingerne som deltog. 
 
Apropos Friluftsugen: Der var 65 deltagere og 5 afbud. Mange af dem, som havde deltaget i Vejlefe-
stivalen, fik et gensyn med hinanden.  Det er uafklaret, hvem der skal arrangere Friluftsugen i 2017.   
 

             Med baggrund i Friluftsugen, hvor det var en succes med ridning på efterskolen Baunehøj - er det    
             muligt, at Vikingerne skulle genoverveje dette tilbud i samarbejde med netop Baunehøj.   

 
En anden spændende aktivitet på Frilutftsugen var waterboards, som vi kan overveje, om Vikingerne 
skal tilbyde som en sommeraktivitet. 

 
3. Gensidig orientering: 

 
Der var intet særligt.  

 
4. Noget nyt fra Kommunen efter Marias stop: 

 
Der er endnu intet afklaret – vi afventer budgetforhandlingerne. Vi er pt. gået fra 3 instruktører til 2. 
 
Lige nu er Rikke Hjorth sygemeldt! Derfor skal der løbes ekstra stærkt! 
 
Marias Ustrups stilling kan de facto vel vise sig at være et sparreobjekt eller et spareforslag!  Det er  
vigtigt, at vi er opmærksomme på eventuelle spareforslag i forhold til Vikingerne vedr. budget 2017. 
Det blev aftalt, at Lisbeth tager initiativ til, at Vikingerne og Team 2010 mødes med henblik på at 
skrive et høringssvar. Lisbeth foreslog, at Peter, Henning, Torben og Lisbeth sætter sammen for at  
udarbejde høringssvaret.  
 
Vi har nogle solstrålehistorier en masse blandt Vikingerne, at berette for politikerne, hvis det skulle 
blive aktuelt!  

 
5. Evaluering af sommeraktiviteter arrangeret af Vikingernes medlemmer: 

 
1. Volleyball og fodbold: Kian, Kenneth og Daniel. Det var desværre småt med deltagere. 
 
2. Krolf: Anna. Krolfen var en ubetinget succes! Og nu er Krolf ikke bare en sommeraktivitet!  



Bemærk også: Der er kommet nye regler i Krolf + dommergerning! Det sker alt sammen i DAI-regi!  
 
3. Gåture: Thomas. Gåturene forløb fint!  
 
Konklusion: Det er ubetinget, godt med idrætsambassadører! 

 
6. Sociale arrangementer i Vikingerne, tovholder John Knutsson: 

 
John fortalte: Intet nyt! Desværre er gruppen meget fåtallig. Men: John prøver igen i efteråret! 

 
7. Økonomi: 

 
Status i Handelsbanken er d.d. 169.538,13 kr.  
 
Vi har pt. et underskud på kr. 34.103,59 – da de fleste udgifter til aktiviteter, ikke mindst festivalen, 
ligger i første halvår – og der kommer kontingentindbetalinger pr. september, hvorfor resultatet  
svarer til det forventede i forhold til budgettet.  
 
Bemærk: Indbetalinger foregår fortsat hvert halve år, dvs. 1. marts og 1. september.  
 
Vi har fået flere, nye medlemmer – især fra Jobcenteret.  

 
8. Kommende arrangementer: 

 
• Sindets Dag:  

 
Sindets Dag afvikles som bekendt mandag d. 10. oktober 2016. 
På dagen arrangeres der et cykelløb på ca. 10 km. fortrinsvis på små veje og stier.  
Det tænkes, at aktiviteten på dagen skal være gratis. Det vil betyde en udgift på 40-50 kr. pr.  
deltager (fra Vikingerne) til fortæring.   
 

• 2 kommende krolfstævner i DAI-regi:  
 

- Torsdag d. 22. september 2016. Arrangør er IF Gribben i Helsinge. Frist: Mandag d. 5. september. 
Pris: 70 kr. (inklusive transport). Tilmelding hos Jette Andersen.  

 
- Torsdag d. 15. september 2016. Arrangør er Vikingerne. Frist: Fredag d. 8. september. Pris: 50 kr. 

Tilmelding hos Jette Andersen.  
 

• Club La Santa tur: 
 
Der er 8 Vikinger tilmeldt, så turen gennemføres. 

 
9. Næste møde: 

 
Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 12. oktober kl. 14.30-16.30 på Klintegården.  
Efterfølgende er der evaluering af I & K Festivalen.   

 
10. Eventuelt:  

 
På opfordring af Jette: Kan MINI-12erne udlånes! Torben har sagt okay!  
 
Også Jonas forespurgte om kanoer til TEAM 2010’s Festival. Kan kanoer udlånes fra Vikingerne?  
Det blev bekræftet!  

 
             Tak for et godt møde i (sen)sommerens tegn!    
 
                                                                                                        Referent: Thomas Wester 
                                                                                                 Frederikssund d. 1. september 2016.                                                 


