
Generalforsamling i Vikingerne 

på Undervisningscenteret  

Kilde Alle 9. Frederikssund 

Den 3. april 2013 kl. 10.00 

  

Referat 

  

  

Fremmødte: 28 personer. 

  

I formandens fravær (sygdom) bød Lisbeth H. velkommen!  

  

1. Valg af dirigent/referent: 

Henning O. blev valgt som dirigent.  

Thomas W. blev valgt som referent. 

  

Henning O. bemærkede, at Generalforsamlingen var lovlig. 

  

2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år: 

Formanden: Torben W. var desværre syg, så det blev Henning O., der læste 

Formandens beretning op!  

  

Her følger så en gennemgang af Vikingernes aktiviteter i 2012/13: 

  



Krolf Turnering hos If Coming Up d. 27. April. 

  

Sundbyløb 8. maj. 

Vikingerne deltog igen i 2012 i Sund By Løbet i Fælledparken, dog ikke så 
talstærkt som tidligere år, hvilket betød, at vi måtte se pokalen, for den 

klub med flest deltagere, gå til et hold fra Sønderjylland. Øv! 

Idræts & kulturfestival 24. maj 2012. 

Den 4. festival, hvor Vikingerne stod som arrangør, blev en bragende 
succes. Mere end 260 deltog på dagen og 135 blev - og fik festen med. 

Dagen bød på masser af idræt, spændende opgør i volleyball, rundbold, 

fodbold, petanque og krolf, der blev udkæmpet på græsarealer udenfor 
hallen. Vi havde i år valgt at flytte hele festivalen over på plænerne. Det 

fungerede godt, selvom man godt kunne have haft brug for mere skygge, 
for solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen. 

Dagen sluttede – traditionen tro - med en fest. Vi fik i år maden lavet af 
Claus og Andreas, der på festlig vis tilberedte maden, mens vi sultent så 

til og duften bredte sig i Valhalla. Da alle var mætte, blev der spillet op til 
dans, og her var det Michael Schwabe og hans band, der fyrede den af - 

det var bare ikke muligt at sidde stille med benene og han fik os til at 
slutte aftenen på jysk maner med "Sku’ gammelt venskaw rent forgå" og 

så var det bare om at komme ud og opleve det fantastiske festfyrværkeri! 

Idrætsfestival Vejle 27. -29. juni. 

Efter et mindre uheld med en punkteret bil, nåede vi frem til Vejle lige 
tidsnok til at få bagagen ind på værelserne, inden vi skulle i gang med 
opvarmning. Vi tilbragte 3 dejlige dage med masser af idræt, sjov og godt 

kammeratskab (der er flere, der har undret sig over, at festivalen ikke 
finder sted flere dage, underforstået, at der mindst er skåret én dag på 

dette års festival, det er der altså ikke, men det føles som om vi er af 
sted i mindst 4 dage). 

Gaustadsløbet 30. august. 

Igen i år fløj en lille gruppe, seje Vikinger til Norge for at deltage i 

Gaustadsløpene. Igen hjemtog vi en medalje – Martin Corneliussen fik en 
sølvmedalje for 3 km. 

Sct. Hans løbet tirsdag den 4. september. 



Det faldt desværre sammen med, at en stor del af personalet fra 
Frederikssund Kommune var på kursus. Hvilket indebar, at det kun var 

ganske få, der deltog i år. 

IF Gribbens krolfturnering i Helsinge Fredag den 24. august. 

Vejret var med os, og rammen var sat til en god dyst på en svær og 
udfordrende bane. Der var bred enighed bagefter, om at vi måtte se at få 

noget Krolf op at stå i Frederikssund. 

Friluftsugen i Fredensborg d 17-21. september 

Her deltog jeg ikke selv, men jeg har hørt fra dem, der var med, at det 
var en rigtig god tur, der bød på bl.a. ridning, cykel- og fisketure - og så 
selvfølgelig med masser af socialt samvær. 

Zambiacuppen i floorball i Helsingør. Tirsdag den 2. oktober. 

Det var rigtig sjovt, at komme ud at spille floorball med dem, der virkelig 
kan spillet. Det har givet os lyst til at træne noget mere. 

Julefrokost 19.december i Kignæshallen. 

Masser af god mad og socialt samvær. Selvfølgelig startede vi dagen i 

hallen med lidt bevægelse - og en gåtur blev det også efterfølgende til. 

Vikingerne til Limone Cup 2013 torsdag d. 24 januar. 

8 Vikinger drog af sted til den årlige fodbold cup i Lyngby. Turneringen 
gav smag for mere, vi har derfor aftalt en fællestræning med Idrætsnettet 

i Helsingør 

Ski- og Friluftstur til Branäs i Sverige 3. - 7. marts. 

Den planlagte tur med DAI og IF Coming Up blev desværre aflyst pga. 
manglende tilmelding. Men da vi i Vikingerne havde mange, der gerne ville 
med, besluttede vi at gennemføre den selv. Det var en skøn tur, som jeg 

er ret sikker på, vi ikke har set eller hørt det sidste fra de 10, der deltog i 
den tur. 

Krolf-dommerkurset i marts blev desværre udsat til den 19. april 

pga. vintervejr. 

Vikingerne til træningsstævne i fodbold onsdag d. 13. marts. 

Vikingerne stillede med 12 kampklare spillere. Sammenlagt blev vi 20 
spillere, der blev fordelt på 4 hold. 

  



Dette var lidt om højdepunkterne i det forløbende år, men vi skal jo ikke 
glemme hverdagene. Vores forskellige tilbud på mandage, tirsdage og 

onsdage, bliver rigtig pænt benyttet. Sejladsen var (forholdsvis) længe om 
at komme i gang, vi var noget uheldige med vejret. Vi kom dog ud at 
sejle. Vi glæder os nu til, at vi kan få bådene i vandet, og måske er det i 

år, vi får en ny bro, vi kan lægge til ved … 

Floorball har været længe om at komme i gang, især efter vores træner 
Mads stoppede. Der har været mange afmeldinger, og vi har været ret få, 

dog har vi fået tre unge spillere på holdet, så det ser ud til, at sæsonen 
slutter med stor deltagelse. Fra næste sæson går vi formodentlig sammen 
med Team 2010, og så bliver vi lidt flere. 

Krolf fredage kl. 12.30 

Måske kan Jette supplere med banens beskaffenhed om den er ved at 
være klar? Svaret fra Jette lød prompte, at banen lige nu er noget 
frostsprængt - men at hun er fortrøstningsfuld. 

  

Sejlads hver onsdag kl. 16.30 fra den 8. maj. 

Hjemmeside og andre moderne tiltag: 

Hjemmesiden fungerer nu som en indgang til klubben og vore aktiviteter. 
Det er muligt at tilmelde sig til diverse arrangementer, du kan således 

henvende dig til os ad den vej, og endelig kan du følge med i, hvad der 
sker i vores klub. 

Det er der rigtig mange, der gør (2540 besøgende i løbet af det forgangne 
år). 

Hjemmesiden har allerede afløst de fleste nyhedsbreve. Dette betyder, at 

såfremt man følger med her kontinuerlig, vil man være opdateret med, 
hvad der sker i klubben. Vi har e-mail adresser på de fleste. Dem vi 

mangler, vil vi rigtig gerne have en respons fra. De fleste har efterhånden 
også lært at indbetale kontingent og deltagergebyr - uden at få brug for et 

girokort. 

Til slut 

Vil jeg bare sige tak for et dejligt år i Vikingerne, jeg ser frem til det næste 
med forventning. 

  

  



3. Regnskab for det forløbne år. 

Lisbeth H. uddelte regnskab 2012 for Idrætsforeningen Vikingerne. Herefter gjorde 
hun rede for det.  

  

Med hensyn til posten ”Tilskud fra fonde/puljer mv.”, så kan vi fremover ikke være 

sikre på, at oppebære midler – det være sig typisk § 18 midler fra Frederikssund 
Kommune. Bemærk: Vi fik tildelt 70.000 kr. i § 18 midler for året 2012. 

  

Sammenholdt med, at årets overskud var knap 50.000 kr., har vi en større formue. 

Set med de positive briller: Vi har en sund økonomi – og vi har således noget at tære 
på til dårligere tider (…). 

  

Saldobeløbet var ultimo 2012 på: 136.693,97 kr.  

  

Preben foreslog, at vi i fremtiden måske kunne søge midler via vores 

paraplyorganisation: DAI. 

  

Den dominerende post i regnskab og/eller budget er selvsagt ”Idræts- og 
Kulturfestivalen”.  

  

  

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent. 

Lisbeth H redegjorde for bestyrelsens budgetforslag for 2013. Der kalkuleres med et 
overskud på: 9.400 kr. 

  

Vi bruger således bevidst ikke af vores formue – idet vi kan frygte, at vi fremadrettet 

ikke vil få tildelt så mange penge via § 18. Det er vigtigt, at vi i en sådan situation 
selv har mulighed for at finansiere vores aktiviteter. 

  



Også på budgettet for 2013 udgør ”Idræts- og Kulturfestival” langt den største post. 
De forventede udgifter er på: 256.600 kr. og indtægter på: 266.000 kr. 

  

Vikingerne er ca. 100 medlemmer – der er dog fortsat en del som endnu ikke har 

betalt kontingent for første halvår 2013. Enkelte har heller ikke betalt for 2. halvår 
2012 – disse vil derfor blive slettet som medlemmer.  

Der hersker stadigvæk lidt problemer, hvad angår indbetalinger. Husk derfor: 

Navn/aktivitet f.eks. ”Hans Olsen/sundbyløb”, ”Hanne Jensen/kont”. osv.  

Lone H. noterede sig, at nogle medlemmer er i tvivl om, hvorledes de skal forholde 
sig, såfremt de ønsker at melde sig ud af Vikingerne. Udmeldelsesproceduren blev 
derfor diskuteret. Det blev aftalt at man enten kan udmelde sig via hjemmesiden – 

man kan anvende indmeldelsesblanketten, hvor man blot noterer, at man ønsker at 
melde sig ud. Alternativt kan man blot kontakte Torben W., Lisbeth H. eller Jonas 

enten via telefon eller e-mail.  

  

Det blev enstemmigt besluttet, at kontingentet er uændret!  

  

Lone forespurgte, om der skal være kvitteringer for alle e-mails. Jonas bekræftede, at 
der skal være en kvittering! 

  

  

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i Vikingernes vedtægter:  

  

§ 6 Ordinær generalforsamling: 

   

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den er 
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der indkaldes via 

Vikingernes hjemmesideskriftligt med 21 dages varsel. Forslag der 
ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden 

generalforsamlingen 



  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

  

  

6. Målsætningen for det kommende år. 

Der fremkom bl.a. følgende forslag til aktiviteter: 

 Kajaksejlads. 
 Vikingernes temadage. 
 ”Gaustad Løpet”. Skal vi lave en (større) oplevelsestur ud af det? Skal vi køre i 

bus derop eller måske tage Oslo-båden? 
 Vi skal have nogle flere ”svipture” eller oplevelsesture 
 Dyrke konkurrenceidræt sammen med andre klubber 
 Fortsætte med vand aerobic  
 Skitur – også selv om den ikke arrangeres via DAI 
 Opdatering af reglerne for badminton  
 Yderligere tid (15 min. mere) til volleyball om onsdagen   
 Anskaffelse af flere bolde og måtter 
 Da der er for få der varm mad fra Fru Bonde, blev det besluttet, at alle bestiller 

deres mad individuelt - a la carte!  

  

Lars roste temaet ”Vikinger” i forbindelse med ”Idræts- og Kulturfestivalen” og udtalte 

sig også positivt om Vikingernes generelle aktiviteter. 

  

I forbindelse med eksponering af Vikingerne blev det aftalt at Vikingerne godt kan 
eksponeres via billeder og film på fx hjemmesiden. 

Hvis enkelte medlemmer ikke ønsker, at de skal kunne ses på hjemmesiden, skal de 

blot gøre opmærksom på det, og det vil så blive respekteret. 

John og Tom planlægger at lave en mindre film omkring Vikingerne på ”Idræts- og 
Kulturfestivalen”. Filmen vil blive på et etisk niveau!  

   

Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen skal tage en drøftelse med Kaare 
Jacobsen i Frederikssundhallen, med henblik på fremskaffelse af et rum som 

udelukkende anvendes til Vikingerne. Vi har et stort behov for vores eget rum i 
Frederikssund Hallen. 



  

7. Valg.  

Formand for 2 år. 

Torben Winkel blev valgt  

  

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år.  

Thomas Wester 

Torben Svendsen 

Mette Foged 

Lene Jensen 

Anna Jørgensen  

Jette Andersen 

John Knutsson  

  

Kasserer var ikke på valg i år. 

  

Revisor for 1 år.  

Anne Marie Pedersen 

  

  

8. Eventuelt. 

Jonas gjorde rede for de kommende arrangementer i Vikingerne.  

”Sund By Løbet”: Løbet foregår nu igen i Fælledparken. 

  



Aktiviteten golf påbegyndes (om muligt) torsdag d. 11. april kl. 16.00! Der er flere 
interesserede!  

  

Vikingernes nye T-shirts + jakker: Der udleveres 1 gratis bluse til samtlige 

medlemmer. Jakken kan købes for 350 kr. Kontaktperson er Jette. T-shirt og jakker 
forefindes i ”Torben B. Hansen Sport”.  

  

Lisbeth H. fortalte, at der den 11. april og 15. maj arrangeres temadage for 

medarbejdere/personale på Skibbyhøj og Støtte/kontaktpersonerne. De vil i den 
forbindelse deltage træningen i Vikingerne! Vi har (som bekendt) et højt niveau i 
Vikingerne – så ”velkommen”! 

  

  

9. Kåring af ”Årets Viking”. 

”Årets Viking 2012” blev Susanne Marker, som desværre ikke kunne møde op! Mette 
W. motiverede hende: Susanne er en god ambassadør for Vikingerne. Hun er aktiv og 

har altid et godt humør, hvad enten det drejer sig om gymnastik eller svømning. 
Tillykke Susanne!  

  

Tak, for en glimrende Generalforsamling!  

  

    Referat  

Thomas Wester 


