
Generalforsamling i Vikingerne 

på Kildeallé 9, Frederikssund 

kl. 10:00 d. 6. april 2011 

 Fremmødte: 27 personer. 

  

1. Valg af dirigent/referent: 

Henning O. blev valgt som dirigent. 

Thomas W. blev valgt som referent. 

  

2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år: 

Ordet var Torbens W. Han bemærkede, at året 2010 var et år med mange, gode oplevelser for vores 

medlemmer i Vikingerne. 

  

1)    Om Sund By Løbet i Fælledparken: Vi var over 60 deltagere! Flot! For dette store fremmøde 

modtog vi en pokal for flest deltagere! Især pga. et stort fremmøde fra Klintegården. Bemærk: Anna 

vandt en guldmedalje! 

2)    Om Idræts- og Kulturfestivalen: Et herligt arrangement!  Festivalen blev igen holdt på 

Valhallas område: Vi var i alt 176 deltagere. Alle udviste godt ”sportmansship”! Den efterfølgende 

fest var også en succes. Vi skal også huske at sige ”tak” til Frederikssund Kommune – for uden 

kommunens økonomiske hjælp, kunne Festivalen ikke være blevet afviklet! 

3)    Om Idrætsfestivalen i Vejle: Der deltog 12 deltagere fra Vikingerne. En god, lille uge! 

4)    Vikingeskibsarrangementet blev desværre aflyst. 

5)    Om Sankt Hans Løbet: Et talstærkt fremmøde! Endnu engang vandt Anna en guldmedalje! 

6)    Om Gaustad Løpet: Vi var 7 deltagere. Flere vendte hjem med flotte præmier! 

Lone T. vandt en sølvmedalje. Thune vandt en bronzemedalje. En god dag! Proviantering: Den 

norske variant af skipperlabskovs er særdeles udsøgt! 

7)    Om Friluftsugen i Sønderborg: Vi var 8 deltagere. Tovholder var: Jette Andersen. Et meget 

vellykket arrangement. 



8)    Om Eremitageløbet: I alt 3 deltagere. (Det var bl.a. her, at vores Anna blev skadet). 

9) Om Julefrokosten i Kignæshallen i Jægerspris. God mad og en god stemning! 

10) Så var der skituren i Sverige. I alt deltog 5 personer. 

  

Nye tiltag i Kignæshallen: Disciplinerne fodbold, step og gåtur er allerede påbegyndt fra tirsdag d. 

5/4 2011. 

Efter et glimrende fodboldtræf i Helsingør følger der endnu et arrangement onsdag d. 13/4 2011. 

Vi er en fast, lille kerne, der spiller floorball i Skibbyhøj. Da floorball er en vintersport, og foråret er 

over os, holder vi snart pause/ferie. 

Golfprojektet er også startet. Tovholder er Jonas H. Der er 5 pladser. Booking foregår hos Jonas H. 

Så er der det uofficielle DM i Volleyball i Vejle tirsdag d. 12/4 2011 – hvor Vikingerne deltager 

med 9 personer. Sidste år fik vi en næstsidste plads! 

Vores aktiviteter er forankret omkring vores faste program i Vikingerne på onsdage. 

Læg mærke til: Fremmødet er stigende! Engagementet er stort! 

[Udenfor dagsorden: Mette H. P. har netop født en dreng, der skal hedde William. Tillykke!]. 

Mette W. har afløst Mette H. P. i form af et vikariat. 

Lige nu er vi i omegnen af 60-65 aktive i Vikingerne! 

Desværre har vi fået færre § 18 midler fra Frederikssund Kommune end forventet eller budgetteret! 

Selve forudsætningen for vores arrangementer er jo netop § 18 midler. Derfor er det alfa og omega 

at vi skaffer penge – også i form af fx legater og fonde! 

Vi har søgt Tips- og Lottomidler – men fik et afslag. 

Torben W. omtalte også sejladsprojektet, som er hans hjertebarn! Det er et joint venture mellem 

psykisk og fysisk handicappede. Der drejer sig om meget små både, en variant af ”mini-12’ere” – 

især egnet til kapsejlads. 

Sund By Løbet finder sted tirsdag d. 3/5 2011. 

  

 Så er der et badmintonarrangement i Holbæk den 11. maj 

 Klintegården inviterer også til et sportsligst arrangement (samt spisning) fredag 6/5 2011. 

 Idræts- og kulturfestivalen oprinder tirsdag d. 31/5 2011. Vel mødt! – HUSK tilmelding 



 Idrætsfestivalen i Vejle finder sted mellem d. 29/6 og d. 1/7 2011. Kig også ind på 

websitet:www.dai-sport.dk 

  

Vikingernes hjemmeside er endelig hjemtaget og opdateret! Vi kan nu frit redigere, bearbejde i den. 

Vi skal have flere billeder på hjemmesiden. Notér: Hvis der findes fejl på hjemmesiden, så kontakt 

straks Jonas H. og/eller Torben W.! 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation! 

3. Regnskab for det forløbne år. 

Lisbeth H. gjorde udførligt rede for (drifts)regnskabet for Vikingerne i 2010. 

Arrangementer (læs: Især Idræts- og kulturfestivalen) koster penge! 

Idræts- og kulturfestivalen kostede netto 2010: 37.890,45 kr. 

Hvis der sammenlignes mellem det faktiske regnskab for 2010 og budgettet for 2010, 

finder vi, at det reelle underskud er c. 12.500 kr. mindre end forventet. 

Pengebeholdning pr. 1.1.2011 var på: 80.780,23 kr. 

Regnskabet blev godkendt! 

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

Lisbeth H. bemærkede, at det pr. 1/4 2011 bliver (betydeligt) dyrere at sende 

almindelig post! Nu afhænger forsendelsen kun af vægten på brevet. 

Pointen er, at det således bliver (yderligere) økonomisk fordelagtigt at sende e-mails, så derfor 

bedes de medlemmer som har mulighed for at modtage fx nyhedsbrev pr. mail give formanden 

orientering herom.. 

Vi budgetterer med et underskud i 2011 på i alt: 24.100,00 kr. 

Bestyrelsen foreslår et kontingent på 300,00 kr. pr. 2. halvår 2011. Det er en stigning 

på 50 kr. Argumentet er, at vi har et øget aktivitetsniveau, som kræver flere penge. 

Endvidere er priserne steget. 

Sussi indvendte, at kontingentet principielt ikke bør stige. 

Men som det fremgik af driftsregnskab for 2010 og budget for 2011: Så fattes 

http://www.dai-sport.dk/


Vikingerne penge! Alternativet er, at der opkræves ekstra penge for arrangementerne. 

Det ledte til en kort diskussion om søgning af midler. 

Rachid T. (og Thomas W.) anførte, at konkurrencen om at få tildelt midler er skærpet! 

Faktisk har Rachid T. og Thomas W. søgt legater og fonde – men med et skuffende 

resultat. 

Vores udgangspunkt er at søge midler til projekter. Det kan teknisk være svært at 

gøre rede for ansøgningsmæssigt. 

Der blev stemt om kontingentstigningen. 

20 stemte for. 1 stemte imod. Kontingentstigningen blev vedtaget! 

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer, som blev offentliggjort. 

Tilføjelser: 

–         § 8 Bestyrelse A: Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at være ledsaget af en støtteperson 

(uden taleret), er dette muligt. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

–         § 8 Bestyrelse C: Bestyrelsen holder møder efter behov. 

Bestyrelsen kan udnævne livslangt æresmedlemsskab. Æresmedlemmer er fritaget for 

kontingentbetaling, men har samme rettigheder som andre medlemmer. 

Der blev stemt om vedtægtsændringerne. 19 stemte for. Ingen stemte imod. 

Vedtægtsændringerne blev således godkendt. 

6. Målsætningen for det kommende år. 

Lars S. forespurgte, om arrangementer i Vikingerne kan finde sted udenfor almindelig 

arbejdstid? Bestyrelsen vil se nærmere på det. 

Torben W. gjorde opmærksom på, at fx sejladsprojekter udmærket kan finde sted 

om eftermiddagen eller aftenen. 



Skal vi have mere løb og løbetræning? Lars S. efterlyste en coach i løb! Kan man lave 

løbehold, kan man løbe flere sammen? Kan man finde løbekammerater og nye 

fæller? 

Allerede nu, kan man løbe sammen med (andre) psykisk sårbare hver søndag kl. 

12.00 i Fælledparken. 

Kontakten kan etableres via hjemmeside og/eller telefon. 

Jonas H. fremhævede, at muligheden for fitness i Frederikssund hallen er fortsat eksisterende. 

Mette W. vil gerne coache grupper i styrketræning. Det kræver blot en nøgle – som 

er gratis. 

Golf kan finde sted på evt. lørdage/søndage. 

Faktuelt: Mellem 16.00-21.00 er hallen booket op. For at booke hallen skal man deltage med mindst 

8-10 personer. 

Lisbeth H. forespurgte om der var et ønske om andre sociale tiltag- altså ikke bare idræt. 

Torben W. stillede forslag om, at julefrokosten måske kunne holdes om aftenen. 

Vores ambition er, at vi skal blive flere medlemmer. Gerne 100, tak! 

Lisbeth H. spurgte om det var korrekt at sløjfe La Landia-projektet? Vigtigt: Det er her på 

generalforsamlingen, at medlemmerne har mulighed for at give ideer og ting videre til bestyrelsen. 

Jette A. slog til lyd for kroket/golf og gymnastik kan finde sted på Klintegården. 

Lone T. bragte emnet: Lanzarote op. Det er imidlertid DAI’s ressort. 

Kasper foreslog til sidst emnet: Bordtennis. 

7. Valg af 

–         Formand for 2 år – i ulige år 

–         Øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 1 år 

–         Revisor for 1 år 

Torben W. stillede op til (gen)valg. Ingen modkandidater. 



Torben W. er fortsat formand. 

Lone H., Aase O. og Susanne stiller ikke op på genvalg til bestyrelsen. 

Thomas W. appellerede (især) brugere til at blive medlemmer i Vikingernes bestyrelse. 

Nye medlemmer valgt til bestyrelsen: 

Brugere: Lone T., John K. og Torben S. 

Personale: Mette F. (Østsiden). 

Resultat: Vi er nu 1 medlem mere i bestyrelsen end før. 

Jonas H. blev valgt som revisor. 

8. Eventuelt. 

Vær opmærksom på, at: 

–         DM i volleyball finder sted tirsdag d. 12/4. 

–         Fodbold finder sted onsdag d. 13/4 i Helsingør. Vi mødes kl. 11:00 ved 

Frederikssund hallen. 

–         Deadline for tilmelding til Idræts- og kulturfestivalen er søndag d. 1/5. 

9. Kåring af ”Årets Viking”. 

Det blev undertegnede, der løb med de to unikke ”Årets Viking-trøjer”! 

Tak, for æren. Tak, for dem! Jeg vil bære dem med stolthed! 

10. Næste Bestyrelsesmøde: 

Bestyrelsen mødes næste gang fredag d. 6. maj mellem kl. 10:00 og 12:00 

på ”Frivillighedstedet”, Østergade 3. c. Her skal bestyrelsen konstituere sig samt planlægge det 

kommende år. 

  

Referent: Thomas Wester 

                                                                           Frederikssund d. 7. April 2011. 

 


