
Generalforsamling i Vikingerne 

på Klintegården d. 11. april 2018  
kl. 10.00-14.00. 
 

Referat 
 
 
Fremmødte:  21 personer. 
 
Anna bød velkommen!  
 
1. Valg af dirigent/referent: 
 
Rikke Andersen og Thomas Wester tog imod valget som hhv. dirigent og referent.  
 
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år: 
 
Anna aflagde formandens beretning. Hun har nu været formand i ét år.  
 
Anna gennemgik årets begivenheder i Vikingerne.  
 
Formandens beretning blev godkendt med applaus!  
 
3. Regnskab for det forløbne år: 
 
Formuen eller egenkapitalen pr. 01. 01. 2017: 164.888,77 kr.  
 
Underskuddet for kalenderåret 2017: 79.725,48 kr.  
 
Saldoen for udgangen af 2017 beløb sig til: 85.163,35 kr.  
 
Egenkapitalen eller formuen ved årets udgang er helt afgørende for kommende aktiviteter.  
 
Revisor Anne Marie og suppleant Thomas Z bevidnede regnskabet. 
.   
Regnskabet blev godkendt! 
 
4. Budget for det kommende år – heraf fastsættelse af kontingent: 
 
Budgettet for 2018: 
 
Vi satser på indtægter: 210.000 kr. og udgifter: 250.400 kr.  
 
Kontingentet er uændret! Det indbetales fortsat primo april og primo oktober.   
 
Vi er lige nu: 156 medlemmer.   
 
Budgettet blev godkendt! 
 
5. Indkomne forslag: 
 
Ingen!  
 



6. Målsætningen for det kommende år: 
 
Det afgørende er, hvilke aktiviteter vi skal satse på. Det handler om at komme de fleste til gode!  
 
Lola forespurgte om cykling. Hun vil gerne lære det. Vi tager det op i bestyrelsen.  
 
Preben M foreslog Dansk Cyklist Forbund som et muligt emne, som svar på Lolas forespørgsel.   
 
Som aktivitet foreslog Thomas W boksning ved boksetræneren Martin fra Jægerspris Bokseklub.  
 
7. Valg af  
 

• Kasserer for 2 år – i lige år 
 
Lisbeth blev valgt.  
 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsesmedlemmer er: Anna, Lisbeth, Torben W, Jette A, Mette Foged og Thomas W. 
Nye bestyrelsesmedlemmer er: John, Lola og Tetjana.  
 
Der blev ikke valgt nogen suppleanter.  
 
Også en tak til de tidligere medlemmer: Charlotte, Victoria og Tim.  
 

• Revisor for 1 år 
 

Anne Marie og Thomas Z blev genvalgt som revisor(er).  
 

8. Eventuelt: 
  
Preben M: Hverdagen(e) er gode i Vikingerne! 
 
Lisbeth opfordrede forsamlingen i at tilmelde sig Vejlefestivalen, Walk and Run og Idræts- 
og Kulturfestivalen. Fristen for sidstnævnte er d. 16. april 2018.   
 
Lige nu er der 16 tilmeldte til Walk and Run.  
 
Vikingerne fylder 20 år til næste år! Det skal vi selvfølgelig fejre!  
 
Elisabeth (instruktør) er glad for at være en del af Vikingerne!  
 
Dirigenten sagde tak og afsluttede mødet!  
 
Næste bestyrelsesmøde i Vikingerne finder sted onsdag d. 9. maj 2018 kl. 15.00 i Frederikssund 
hallen!  
 

Tak for et rart, intimt møde!                                                                     
                                                                                                                 Referent: Thomas Wester 

                                                                      Frederikssund d. 17. april 2018.    
          


